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Resumo 
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo de simulação de 
oralidade no jornal Aqui Pe, sob uma perspectiva teórica fundamentada em 
Koch (2008), Marcuschi (2007) e Fávero (2009) a respeito das relações de 
semelhança e diferença entre língua falada e língua escrita. Complementamos 
nosso estudo com os conceitos de Charaudeau (2008) sobre o ato de 
linguagem como encenação e os sujeitos envolvidos no processo de produção 
e recepção da linguagem, a fim de compreender como se configuram as trocas 
linguajeiras. Nossos objetivos específicos são: a) descrever as características 
da linguagem do jornalismo popular; b) verificar a relação entre língua falada e 
língua escrita, a partir do conceito de continuum tipológico, proposto por 
Marcuschi (2007); e c) definir as marcas de oralidade presentes no jornal Aqui 
PE com base nos níveis discursivo e linguístico. Nossa hipótese é a de que há 
uma simulação de oralidade como estratégia do jornalismo popular, uma vez 
que quem escreve o jornal não faz parte da mesma classe social dos leitores. 
Para isso, escolhemos o jornal Aqui Pe como corpus de nossa pesquisa e 
selecionamos três períodos distintos para análise: agosto de 2008, agosto de 
2009 e agosto de 2010. Optamos por esses três meses porque eles englobam 
o período de dois anos de circulação do jornal, que foi lançado em agosto de 
2008. Enfocamos o campo discursivo, que contempla a narrativa, a língua culta 
x a língua popular, as fórmulas fixas, as frases triádicas e o envolvimento do 
narrador nas notícias do jornal. No campo linguístico, destacamos os aspectos 
fonético, morfológico e lexical a fim de entender como se configuram os 
recursos de oralidade utilizados pelo Aqui PE. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo popular; Oralidade; Escrita. 
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Abstract 
 

The main objective of this research is to analyze the simulation of orality 
through writing at Aqui PE newspaper, based on Koch (2008), Marcuschi (2007) 
and Favero (2009) perspectives about the similarity and difference between 
spoken language and writing language. We complement our study with the 
concepts of Charaudeau (2008) about the communication act and the subjects 
involved in the process of production and reception of language, to understand 
how to configure the languages relations. Our specific objectives are: a) 
describe the characteristics of the language of popular journalism, b) investigate 
the relations between spoken and written language, based on the concept of 
typological continuum, proposed by Marcuschi (2007), and c) determining the 
signs of orality at Aqui PE based on the discursive and linguistic spheres. Our 
hypothesis is that there is a simulation of orality as a strategy of popular 
journalism, because the subject who writes the newspaper is not part of the 
same social class of readers. So, we chose the newspaper Aqui PE  as the 
corpus of our research and selected three distinct periods for analysis: August 
2008, August 2009 and August 2010. We chose these three months because 
they represent a period of two years of the newspaper circulation, which was 
launched in August 2008. We focus on the discursive field that includes the 
narrative, formal language X popular language,  the fixed expressions, triadic 
sentences and the involvement of the narrator in the news. At the linguistics 
field, we describe the phonetic, morphological and lexical aspects to understand 
how to configure the resources of orality  used by Aqui PE.  

 
KEYWORDS: Popular journalism; Orality; Writing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O jornalismo popular impresso aposta em um setor da população que 

não consome o jornalismo tradicional, seja por questões financeiras, baixa 

escolaridade ou pouca identificação com o conteúdo. Esses jornais, 

considerados populares,  investem em editorias – cadernos temáticos com um 

ou vários assuntos –, que vislumbrem o interesse das classes sociais C e D.   

 Em um jornal tradicional, as editorias normalmente se dividem em: 

Notícias nacionais, Notícias internacionais, Notícias locais e regionais, 

Economia, Esporte, Ciência & Tecnologia, Cultura (Cinema, Música, Teatro, 

Televisão), Turismo, Informática, Automobilismo e Moda. Nos jornais 

populares, a ênfase é dada às seções de Cidades, Polícia, Entretenimento e 

Esportes. Através de uma linguagem simples, objetiva, repleta de expressões 

populares e, em alguns casos, muito humor, esse segmento jornalístico 

pretende conquistar os leitores que não se identificam com as outras mídias 

impressas.   

 Segundo Amaral (2006), há sempre a projeção de um leitor por parte do 

jornal, e é baseado nisso que as estratégias são traçadas. Por outro lado, o 

interlocutor também idealiza como deve ser esse tipo de publicação. Há um 

contrato do jornal com o leitor, em virtude principalmente do vínculo com o 

universo social e cultural. 

 Uma das estratégias utilizadas pelo jornalismo popular está focada na 

exploração de recursos da oralidade. Podemos observar que esses jornais 

possuem uma linguagem bem próxima da fala popular, com o uso de termos 

característicos de uma conversação espontânea: gírias, fórmulas fixas, 

expressões populares etc. Alguns desses periódicos até incluem malícia, 

palavrões, vocábulos obscenos e  expressões injuriosas.  

 Para justificar essa proximidade entre texto escrito e texto falado, 

Marcuschi (2007) propõe a noção de continuum tipológico, estabelecendo que 

as semelhanças e diferenças entre textos escritos e textos orais fazem parte de 

um contínuo, que vai do texto científico à conversação espontânea, e que está 

relacionado aos gêneros textuais e suas características. Assim, alguns textos 

escritos possuem características bem próximas de textos falados, e vice-versa. 
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Nessa perspectiva,o jornalismo popular  tenta  aproximar ao máximo sua 

linguagem da fala popular, estabelecendo uma troca linguajeira que envolve 

diferentes tipos de sujeito: os que participam do ato de produção e os que 

participam do processo de compreensão da linguagem. 

 Charaudeau (2008) utiliza os termos expedição e aventura para 

caracterizar a produção do ato de linguagem. Segundo o autor, o ato da 

linguagem faz parte de uma estrutura elaborada pelo sujeito comunicante 

(externo ao ato de linguagem). Esse sujeito visa ao funcionamento eficaz desse 

ato, que consiste na coincidência de interpretações entre o sujeito destinatário 

(destinatário ideal) e o sujeito interpretante (responsável pelo processo de 

interpretação). Esse processo seria uma expedição quanto a sua 

intencionalidade. Para isso, o sujeito comunicante utiliza contratos e estratégias 

a fim de ser bem-sucedido.  

 A noção de contrato pressupõe um acordo sobre as representações 

linguajeiras com indivíduos de mesmas práticas sociais e a noção de estratégia 

visa à produção de efeitos de persuasão ou de sedução sobre o sujeito 

interpretante, a fim de que haja uma identificação com o sujeito destinatário. 

 No entanto, toda essa encenação detectada pelo sujeito interpretante 

pode ser avaliada a sua maneira, podendo até mesmo ser mal recebida, o que 

se torna algo imprevisível, uma aventura. O sujeito comunicante tem domínio 

completo sobre o sujeito destinatário, mas não pode controlar totalmente seu 

inconsciente, produzindo, assim, no sujeito interpretante, efeitos não previstos 

ou não desejados. 

 Ao aplicar essa noção de encenação ao jornalismo popular, verificamos 

que o periódico cria uma imagem do seu público-alvo, leitores que fazem parte 

das classes sociais C,D e E e firma um contrato a partir da utilização de uma 

linguagem dita popular, acessível a tais indivíduos, com enfoque nos recursos 

de oralidade, que podem ser explicados com base na ideia do contínuo 

tipológico. A intenção é que haja um reconhecimento dessa competência 

linguajeira.  

 Assim, a nossa hipótese é de que há uma simulação de oralidade como 

estratégia linguístico-discursiva para atingir o público-alvo no jornalismo 
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popular, uma vez que o sujeito responsável pela produção da linguagem não 

faz parte do mesmo contexto sociocultural do público-alvo. 

 Escolhemos o jornal Aqui PE como corpus de nosso estudo, visto que 

ele representa esse protótipo do jornal popular em Pernambuco. Há dois anos 

no mercado – e com o preço de R$0,25 –, tem se consolidado como o jornal 

que ‘fala a língua da gente’, como diz o próprio slogan. 

 Nesse sentido, definimos os seguintes objetivos para a nossa pesquisa: 

  

Objetivo geral: 

 

Analisar o processo de simulação de oralidade na linguagem do Jornal Aqui 

PE. 

Objetivos específicos: 

 

• Descrever as características da linguagem do jornalismo popular; 

• Verificar a relação entre língua falada e língua escrita, a partir do 

conceito de continuum tipológico, proposto por Marcuschi (2007); 

• Definir as marcas de oralidade presentes no jornal Aqui PE com base 

nos níveis discursivo e linguístico. 

 

No primeiro capítulo, abordamos a relação entre jornalismo e sociedade e 

procuramos esboçar um breve histórico da imprensa no Brasil, enfocando, 

posteriormente, o aparecimento dos jornais populares e a necessidade de se 

adaptar o texto jornalístico ao público de baixa renda. Assim, tratamos de 

questões ligadas à relação entre língua e classe social.  

As classes dominantes estão habituadas a utilizar tanto a linguagem padrão 

como a linguagem coloquial, enquanto nas classes populares os falantes 

utilizam o português sub-standard que, segundo Ilari (2006), é o português 

falado pela população não escolarizada, resultado de uma variação linguística 

de cunho social – a variação diastrática –, quando são comparados diferentes 

estratos de uma população.  

Essa estrutura social também ocorre nos jornais, que se segmentaram de 

acordo com seu público específico e, em virtude disso, passaram a se 
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preocupar mais com a linguagem utilizada. No caso dos jornais populares, 

observamos uma tendência de se aproximar o texto escrito da língua falada 

através da simulação de oralidade, estratégia da linguagem jornalística para 

atingir as classes populares.  

No segundo capítulo, apresentamos uma definição de linguagem 

jornalística, destacando a sua relação com os registros de linguagem, o 

processo de comunicação e os compromissos ideológicos (LAGE, 2001b). 

Além disso, tratamos de definir alguns termos jornalísticos que serão de 

extrema importância para a compreensão desta pesquisa. 

No terceiro capítulo, verificamos a relação entre fala e escrita com base nas 

teorias de Marcuschi (2007), Koch (2008), Fávero (2009) e Charaudeau (2008) 

a respeito de oralidade e escrita. Mencionamos também as perspectivas mais 

antigas a respeito das semelhanças e diferenças entre fala e escrita e 

destacamos o conceito de continuum tipológico proposto por Marcuschi (2007), 

com intenção de justificar a proximidade entre os textos de jornais populares e 

a fala popular. Além disso, mostramos como funciona a simulação de oralidade 

no jornalismo. 

No quarto capítulo definimos o conceito de linguagem como encenação, 

defendido por Charaudeau (2006, 2008) e descrevemos  quem são os quatro 

sujeitos envolvidos no ato de linguagem. Abordamos, ainda, a noção de 

contrato de comunicação entre os sujeitos participantes. 

No quinto capítulo apresentamos o nosso corpus de pesquisa, o jornal Aqui 

PE, seu histórico, seu público-alvo e as características de sua linguagem. 

Também destacamos suas mudanças ao longo de dois anos de existência, 

como  o preço, que caiu de R$0.50 para R$0,25, a criação de uma edição 

única nos finais de semana e a reformulação de sua logomarca. 

 No sexto capítulo, analisamos o corpus de pesquisa, considerando as 

teorias estudadas ao longo da pesquisa. Dividimos a nossa análise em dois 

níveis: discursivo e linguístico. No nível discursivo, destacamos a narrativa, a 

língua culta x a língua popular, as fórmulas fixas, as frases triádicas e o 

envolvimento do narrador nas notícias do jornal. No nível linguístico, 

abordamos os níveis fonético, morfológico e lexical em nosso estudo a respeito 

dos recursos empregados pelo jornalismo popular. 
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Nossa metodologia de estudo consistiu em uma seleção e análise de 

amostras de três períodos distintos do Aqui PE: agosto de 2008, agosto de 

2009 e agosto de 2010, um total de 34 amostras. A escolha desse período 

específico se justifica por ser o mês de lançamento do jornal (agosto) e por 

contemplar seus dois anos de existência (2008-2010). Optamos pela análise de 

manchetes, chapéus, títulos, linhas finas e lides das notícias por acreditarmos 

que a simulação de oralidade ocorre com mais frequência nesses gêneros,  já 

que eles funcionam como atrativos para  o leitor.  

 Por fim, chegamos às nossas considerações finais a respeito de toda a 

pesquisa, mostrando o resultado que alcançamos após o confronto das teorias 

estudadas com o corpus analisado. 
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1 JORNALISMO E SOCIEDADE 

Apurar, reunir, selecionar e difundir notícias, ideias, acontecimentos e 

informações gerais, tudo isso levando em conta a veracidade, a exatidão, a 

clareza e a rapidez como formas de unir o pensamento à ação. Essas 

características, descritas por Bahia (2009), resumem bem o conceito de 

jornalismo e o seu compromisso com a sociedade. O jornalismo incentiva, 

direta ou indiretamente, a comunidade a participar da vida social, assumindo 

um papel de intermediário da sociedade. Segundo Amaral (2001), o jornalismo 

possui quatro principais funções: política, econômica, educativa e de 

entretenimento.  

Em sua função política, o jornalismo atua como instrumento de direção 

dos negócios públicos e como órgão de expressão e de controle da opinião 

pública. A sua função econômica e social diz respeito ao fato de ser um 

instrumento do desenvolvimento econômico  e social, uma vez que tem como 

objetivo difundir diariamente informações de interesse da sociedade, 

contribuindo com o desenvolvimento da indústria e do comércio e promovendo 

uma melhoria nas relações sociais em geral.  

A função educativa é cumprida de várias formas, através de publicações 

do noticiário internacional, debates na Câmara e no Senado, reportagens sobre 

problemas educacionais, comentários, editoriais, entre outras que contribuem 

com a formação intelectual do leitor. A função de entretenimento é 

representada pela própria leitura do jornal, considerada uma atividade de 

prazer, já que os momentos reservados para a leitura são geralmente os 

intervalos de repouso. Também é comum ler nos transportes, em salas de 

espera ou nos dias feriados. 

A imprensa se caracteriza como um importante e poderoso meio de 

influência das classes dominantes  sobre as massas populares, atuando como 

formadora de opinião pública, construindo juízos, conceitos e apreciações a 

respeito dos diferentes aspectos da vida da população e do Estado nas 

diversas classes sociais. 

Assim, o jornalismo mantém-se atento ao seu propósito principal de 

informar o público, causando reações imprevistas ou sensações agradáveis, 
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mas também induz atitudes, influencia, altera padrões de comportamentos e, 

consequentemente, contribui com os hábitos de consumo. 

 

1.1 A imprensa no Brasil 

A imprensa chegou ao Brasil com a corte de D. João VI. Até então, 

qualquer atividade gráfica era proibida na colônia, assim como o ensino 

superior. Segundo Lage (2001a), para alguns historiadores, tal limitação se 

atribui à falta de uma cultura nativa que pudesse fazer face à do colonizador ou 

ao receio de se firmar uma cultura autóctone. 

Em junho de 1808, Hipólito da Costa, refugiado em Londres por causa 

de perseguições políticas, lançou o primeiro número do Correio Braziliense. 

Embora quase sempre movido por interesses mesquinhos, o jornal foi contra o 

absolutismo e a favor das liberdades políticas e das instituições civis. No 

entanto, o primeiro jornal editado e impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio, 

publicado em 10 de setembro de 1808, o que marcou o início da imprensa no 

país. O jornal era um porta-voz da corte, consistia basicamente de 

comunicados do governo e também publicava informes sobre a política 

internacional. Apesar de ser voltado para os interesses da coroa e da vida 

cortesã, a Gazeta do Rio lançou o hábito do consumo da informação periódica, 

já que era publicado duas vezes por semana. Na maioria das colônias, a 

imprensa surgia no Brasil dividida entre o oficial e o particular, entre a liberdade 

de expressão e a censura, entre o público e o privado.  
 

O absolutismo da Coroa portuguesa não era mais capaz de se 
impor apenas pelas armas; precisava do aval da sociedade 
brasileira. Para isso, era preciso mantê-la informada e 
convencida da relevância de dar sustentação ao regime que 
naquele momento se instalava no Brasil. (GONTIJO, 2004, 
p.278)  

 

Ainda segundo Gontijo (2004), os jornais  tinham um caráter panfletário 

e utilizavam o seu espaço para, quase sempre, defender as posições de seu 

proprietário. Tais jornais não tinham como intuito noticiar e sim produzir 

acontecimentos. A princípio pareciam saber que uma de suas finalidades era 
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educar o povo, mas o que se via, no século XIX, era uma disputa radical, que 

resultava em redações jornalísticas bastante originais. 

O jornalismo que era produzido por autores ligados à literatura trazia 

textos pretensiosos e pouco objetivos, associados a uma diagramação confusa 

que misturava assuntos desconexos na primeira página. De acordo com 

Gontijo (2004, p. 287), as notícias “eram encabeçadas por títulos curtos, mas 

seu conteúdo era superficial e entediante, sem subtítulos e lides, e 

desconheciam a forma de manchete já tão usada nos jornais americanos”. 

Outro fator a ser considerado em relação à imprensa do século XIX no 

Brasil é o que diz respeito aos critérios para a escolha das principais notícias, 

além da incapacidade de se adaptar a linguagem do jornal ao público-alvo. A 

imprensa se mostrava superficial e não existia o jornalismo investigativo nem 

uma apuração rigorosa, que eram critérios valorizados na América do Norte e 

na Europa. 

Além de toda essa falta de objetividade, havia uma série de publicações 

de cunho social, como batizados, casamentos, aniversários, declarações de 

amor, fofocas e uma seção ineditorial chamada “a pedidos”, que publicava 

qualquer coisa que fosse pedida, principalmente quando se falava mal dos 

outros.  

Com o início do século XX começaram as primeiras transformações na 

imprensa brasileira. Os jornais e revistas se transformaram em empresas e, 

com isso, a opinião do público passou a ser o foco do conteúdo jornalístico, já 

que os jornais não dependiam mais exclusivamente do Estado nem dos setores  

da economia e da política. O folhetim passou a ser substituído pelo colunismo, 

pelo artigo político, pelas entrevistas e, consequentemente, investia-se mais 

em informação, ainda que se objetivasse a opinião de modo imparcial. 

Atualmente, a imprensa brasileira apresenta uma configuração bem 

diferente daquela do século XIX. A revolução tecnológica não só permitiu que a 

produção fosse massificada como também foi uma das responsáveis pela 

segmentação do mercado, possibilitando que o público buscasse a informação 

de modo personalizado, com diversas publicações voltadas para universos 

específicos.  
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1.2  A diversidade do português brasileiro e os segmentos sociais do 
jornalismo  

 

A linguagem considerada padrão é aquela falada pelas classes sociais 

dominantes, que detém o poder político, ou seja, a linguagem das elites. Os 

membros desse grupo de liderança tiveram acesso à educação e são capazes 

de utilizar as palavras e construir um discurso, usufruindo adequadamente dos 

equipamentos linguísticos. Por terem um conhecimento mais ordenado e 

preciso da língua padrão, eles também estão aptos a usar tanto a linguagem 

culta quanto a linguagem usual. 

Segundo Gurgel (1990), o nível mais elaborado da língua nacional é 

representado pela linguagem padrão, cujos falantes têm domínio de uso e 

socializam o seu conhecimento. Eles fazem parte das classes mais adestradas 

e preparadas para as funções de liderança e do exercício do poder político 

dentro da sociedade. A linguagem utilizada pelos membros desses grupos 

apresenta certo ordenamento linguístico, cultivando e preservando os valores 

históricos e semânticos da língua, além de sua identidade estrutural. 

No entanto, fora dessa linguagem padrão existem inúmeras variações 

linguísticas na sociedade. E essas variações estão associadas à forma como a 

língua é utilizada, considerando-se a socialização do conhecimento e o nível de 

educação dos indivíduos e dos grupos sociais. Esses indivíduos que, por um 

motivo ou outro, não tiveram acesso aos estudos ou se dedicaram a outras 

necessidades básicas mais urgentes, utilizam um conjunto de variantes, ou 

seja, “um conjunto de usos linguísticos considerados relevantes para a 

caracterização de uma variedade” (CASTILHO, 2010, p.197). A variedade seria 

a soma idealizada das variações. Essa variação do português brasileiro que 

envolve as classes sociais é denominada sociocultural, pois cada falante, 

mesmo que pertencente à mesma região, procede de um segmento diferente 

da sociedade. 

É importante ressaltar que, conforme explica Castilho (2010), a variação 

e a mudança são propriedades linguísticas que seguem uma sistemacidade e 

uma regularidade, não comprometendo, assim, a intercompreensão. Em todos 

os casos de variação, a linguagem desempenha uma função efetiva, factual e 
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casuística, reunindo no seu equipamento linguístico, falado e escrito, todo o 

estoque de palavras e blocos, expressões e frases, utilizadas com mais 

frequência. É a língua permanente, empregada no dia-a-dia, para a 

representação da coisificação da ideia, observando o módulo  de situação. 

(GURGEL, 1990) 

           Ilari (2006) descreve o fenômeno denominado pelos linguistas de 

variação diastrática como o tipo de variação que se encontra quando se 

comparam diferentes estratos de uma população. Segundo o autor, esse tipo 

de variação também é chamada de português subpadrão ou português 

substandard, por se tratar de uma variedade de português falada pela 

população menos escolarizada.  No entanto, ele também ressalta que essas 

construções do português substandard são parte de uma variedade linguística 

que segue uma gramática própria, permitindo, assim, uma comunicação eficaz. 

 O jornalismo também participa dessa construção social ao utilizar uma 

linguagem que se adapta ao contexto dos leitores. É possível encontrar 

periódicos  que utilizam tanto a forma mais culta como a forma popular. Os 

jornais têm carregado em sua linguagem, ao longo dos séculos, as marcas 

dessa segmentação social.  

             Observamos que, na grande imprensa, existem jornais que atendem às 

expectativas de públicos distintos. Alguns deles possuem uma linguagem 

voltada para o público de maior nível cultural e poder econômico, os quais 

integram as classes alta e média da população; outros, uma linguagem voltada 

para o público de baixo nível cultural e classes economicamente menos 

favorecidas.   

 Segundo Pedroso (2001), os jornais para as classes alta e média 

possuem características em comum, como a sobriedade na apresentação dos 

fatos e o efeito de credibilidade junto ao público. Tais periódicos são 

reconhecidos pelo conceito editorial e pelos lucros obtidos junto ao público 

anunciante.  

Os jornais que se preocupam em atingir as classes mais baixas são 

conhecidos como populares, pois, apesar de buscarem a atenção dos leitores 

de todas classes, estão focados especialmente naqueles de pouca 

escolaridade, que integram as camadas populares. 
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A concepção de popular trabalhada aqui é baseada na ideia de Amaral 

(2006) a respeito de uma imprensa que se auto-intitula popular e é bem 

consumida pelo seu público-alvo. Ela é composta de jornais baratos, com baixa 

paginação, vendidos em bancas, sem serviço de assinante, e que incorporam 

publicidades de produtos para a baixa renda. Além disso, é um tipo de 

imprensa que tem proximidade e empatia com o seu público, principalmente 

porque utiliza elementos culturais historicamente relacionados com as classes 

populares ou produzidos por eles. 

Não há um consenso em relação à data de surgimento do jornalismo 

popular, uma vez que muitos dos primeiros jornais de cada país traziam 

características de uma linguagem popular. Também não é possível desassociar 

jornalismo sensacional de jornalismo popular, pois esse rótulo era utilizado 

para designar os jornais voltados para o público de baixa renda, designando o 

grau mais elevado de mercantilização da informação. Hoje em dia essa noção 

está ultrapassada porque os diversos segmentos populares são baseados em 

características diversas que não devem ser avaliadas de maneira generalista. 

Na França, por exemplo, desde a metade do século XVI, havia os 

periódicos Gazette de France e Nouvelles Ordinaires voltados para as classes 

C,D,E e que se assemelhavam aos jornais sensacionalistas de hoje em dia, 

trazendo informações fantásticas que agradavam a todos (AMARAL, 2006). 

Nos séculos XIX e XX, na Europa e América do Norte, os jornais que mais 

prosperaram foram os populares, que eram direcionados à maioria da 

população, recém-alfabetizada.  

 
Um público que ansiava por parágrafos curtos, manchetes 
grandes e diversão junto com a informação. Alguns editores se 
deram conta do potencial desse mercado e reduziram o preço 
do exemplar, atraindo um grande número de leitores e obtendo 
lucro significativo. (GONTIJO, 2004, p.224) 

 

A imprensa popular nos EUA se destacou com o surgimento dos 

concorrentes New York World, de Joseph Pulitzer, e do New York Morning 

Journal, de William Randolph Hearst. Os dois jornais se especializaram em 

publicar histórias de dramas pessoais, além de adotar estratégias publicitárias 

para aumentar a vendagem, premiando os leitores com  brindes, inventando 
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notícias e entrevistas afim de entreter o seu público. A expressão “imprensa 

amarela”, segundo Amaral (2006), surgiu em virtude do sensacionalismo dos 

dois jornais. Era uma referência ao personagem de uma história em 

quadrinhos, Yellow Kid, publicado no New York World. Tal expressão passou a 

ser usada para representar esse tipo de jornal sensacionalista. No Brasil, foi 

substituída por ‘imprensa marrom’. 

 
Há quem diga que a expressão ‘jornalismo marrom’ veio da 
referência à expressão francesa impremeur marron pela qual 
se conheciam os impressores ilegais do século XIX na Europa. 
Já o jornalista Alberto Dines afirmou em entrevistas  que a 
expressão ficou generalizada a partir do uso no jornal Diário da 
Noite (RJ) em 1960. Dines,repórter do jornal na época, soube 
que alguém havia se matado por ter sido chantageado por uma 
revista de escândalos e fez uma manchete mencionando que a 
imprensa amarela havia levado um cineasta ao suicídio. 
Calazans Fernandes, chefe de reportagem, teria alterado a 
manchete: trocou a expressão ‘imprensa amarela’ por 
‘imprensa marrom’, relacionando o marrom a ‘cor de merda’. 
Desde então, a expressão jornalismo marrom é usada no Brasil 
para designar jornais e revistas de escândalos. (AMARAL, 
2006,p.19) 

 

Em1840, começaram a aparecer no Brasil os primeiros elementos de 

sensacionalismo introduzidos na imprensa a partir dos folhetins, mas foi a partir 

de 1920 que surgiram os primeiros jornais voltados para o segmento popular. 

Desses jornais, os mais importantes foram Folha da Noite (São Paulo, 1921-

1960), O Dia (Rio de Janeiro, 1951 até os dias de hoje), Última Hora (Rio de 

Janeiro, 1951-1964), Luta Democrática (Rio de Janeiro, 1954-1979) e Notícias 

Populares (São Paulo, 1963-2000). Cada periódico agiu de forma diferente. Os 

jornais abordavam temáticas políticas e faziam reivindicações populares, 

servindo como intermediário entre o povo e o governo. Eles utilizavam recursos 

sensacionalistas para se tornarem mais próximos das classes populares, além 

de incorporarem seus elementos culturais.  

Os jornais Última Hora e  Notícias Populares, por exemplo,  defendiam a 

posição política do seu dono. O primeiro era a favor de Getúlio Vargas; o 

segundo foi criado por líderes da União Democrática nacional (UDN). O 

Notícias Populares possuía as mesmas características do Última Hora, 

abordando temáticas que envolviam sexo, crime e sindicato, com exceção da 
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política tradicional. De acordo com Amaral (2006), a proposta inicial do jornal 

era de ser anticomunista e tirar as massas do caminho da política. Já o Última 

Hora era um jornal populista, tribuna de Getúlio Vargas, cuja definição era ‘do 

povo para o governo’. 

Lage (2001a) afirma que a grande imprensa brasileira é de elite e, por 

isso, muitos dos jornais populares existentes no começo do século 

praticamente sumiram desde a extinção dos subsídios ao papel, no início da 

década de 60.A leitura de jornais, no Brasil, passou a ser considerada por 

muitos um diferencial de classe, uma ocupação própria dos formadores de 

opinião. Os jornais já não eram feitos para todos, mas para camadas do 

público. 

Nos anos 90, o Brasil passou a rever seus objetivos nacionais em virtude 

de uma nova política mundial. Muitos jornais voltados para as classes 

populares e com um formato parecido surgiram após 1997: Extra (RJ), Agora 

São Paulo (SP), Folha de Pernambuco (PE), Primeira Hora (MS), Notícia Agora 

(ES), Expresso Popular (SP), Diário Gaúcho (RS), Super Notícia (BH) e Aqui! 

(BH), do grupo Diarios Associados, que, nos últimos anos, vem expandido a 

marca para outros estados, incluindo o Aqui PE, objeto deste estudo.  

Por fazerem parte de uma vertente jornalística que valoriza a linguagem 

popular das notícias, o conteúdo do noticiário popular detém-se na 

dramatização ou humanização dos acontecimentos, enfocando principalmente 

os conflitos pessoais que fornecem aos leitores “elementos para projeção ou 

identificação, a partir dos seus problemas pessoais, o que permite a 

consumação de experiências catárticas” (MELO, 1972, p.189 apud PEDROSO, 

2001, p.47). Sendo assim, essas mensagens precisam estar ajustadas ao 

público-alvo,permitindo que se haja uma identificação com os termos usados. 

Os jornais populares, segundo Amaral (2006), fazem parte de um novo 

mercado voltado para as classes C, D e E. É um segmento jornalístico mais 

focado no entretenimento e na prestação de serviços. O cotidiano das pessoas 

se torna a pauta principal, prevalecendo o interesse do público sobre o 

interesse público. A fim de se aproximar mais das camadas populares, esses 

impressos apresentam uma entonação diferente do jornalismo tradicional. Essa 
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característica varia de periódico para periódico, mas os incluem num mesmo 

segmento. 
 
Transformações de atitude linguística, isto é, de alteração do 
prestígio social das formas orais, vêm ocorrendo no dia-a-dia 
da linguagem urbana. Vocábulos e estruturas linguísticas 
ligados às classes populares se incorporaram ao uso, 
introduziram-se na mídia, participando de veículos de 
comunicação, como o rádio, a TV e a imprensa. 
(DIAS, 2003, p.17) 
 
 

 Os meios de comunicação estão interessados em atingir essa parte da 

população, utilizando a variação linguística popular como estratégia de 

mercado, já que o público pouco escolarizado também consome jornais. Por 

causa disso, a linguagem precisa ser ajustada, a fim de atingir seus objetivos. 

Além disso, a ideia do jornalismo popular é não concorrer com os grandes 

jornais, que têm um formato tradicional. 

 Amaral (2006) observa que dentre as características padrões de um 

jornal popular está o fato de que eles são vendidos somente em bancas de 

jornais e suas capas são sempre chamativas, enfocando, com certa frequência 

assuntos que envolvem violência, mas com imagens cada vez mais raras de 

cadáveres. Além disso, esses periódicos buscam uma linguagem mais simples, 

o didatismo, a prestação de serviços e também a credibilidade. Eles abrangem 

as regiões metropolitanas e dão enfoque à editoria de Cidades. A temática 

política, atualmente, vem ocupando um lugar mais expressivo nesses jornais. 

Verificamos, através dessa descrição da autora, que o jornal popular 

segue uma estrutura que se diferencia do padrão sensacionalista, mas também 

não se enquadra num perfil tradicional de jornalismo. Sua principal 

característica, a linguagem objetiva, mantém o vínculo com uma proposta 

original do jornalismo: clareza da informação. Segundo Pena (2008, p. 82), “o 

jornalista procura diminuir  ao máximo o grau de entropia, pois sabe que seu 

público é heterogêneo e precisa de um entendimento imediato”. 

Apesar de todas as diversidades conceituais e estruturais do jornalismo 

popular, Dias (2003) destaca que boa parte das notícias são redigidas dentro 

das normas sintáticas cultas e que a variação popular recai mais sobre o 

vocabulário, que é a parte da língua mais sujeita a renovações.  
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Exemplos disso são as gírias e expressões populares, que aparecem 

com mais frequência na linguagem das manchetes que na das notícias. Isso 

demonstra a preocupação do jornal com a sua vendagem, pois quanto mais 

chamativos forem os conteúdos das manchetes, mais interesse o jornal 

desperta no seu público. Através da utilização de gírias e expressões 

populares, o jornal popular demonstra estar sempre atualizado.  

Para Gurgel (1990), a gíria contribui com o maior número de palavras e 

blocos, frases, expressões ou alocuções para a linguagem usual e o 

equipamento falado. Ouro fator importante a ser ressaltado é que as gírias 

estão relacionadas com a época e o módulo de situação. Cada época tem sua 

gíria e, por isso, muitas delas surgem, têm a sua expectativa de vida, 

desempenham o seu ciclo e finalmente desaparecem. 

No entanto, apesar de muitas das gírias serem um produto da época, 

algo relacionado à moda, muitas delas  resistem por tempo maior. Algumas são 

absorvidas pela própria língua e passam a fazer parte do seu patrimônio, 

incorporando-se à linguagem padrão. 

Segundo Amaral (2006), os periódicos populares buscam falar do 

universo de seus leitores, utilizando recursos temáticos, estéticos e estilísticos 

diferenciados do discurso jornalístico tradicional. Eles valorizam o cotidiano e a 

percepção de mundo personalizada, dando um enfoque subjetivo e pessoal às 

notícias. 

Dias (2003, p.63) confirma que o envolvimento do redator muitas vezes 

estabelece um efeito narrativo muito a gosto da conversação, “criando-se um 

estilo de narrar que se aproxima da oralidade e que nos surpreende nos 

momentos menos esperados”. Ainda segundo a autora, o jornalismo popular 

busca atender a uma expectativa do leitor, assim como no discurso oral, cujo 

falante tem interesse em satisfazer às expectativas do seu interlocutor.  
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2 A LINGUAGEM DO JORNALISMO 
 

No jornalismo, enfatiza-se o conteúdo da informação, que será processada 

em escala industrial, para consumo imediato. Por causa disso, há uma 

necessidade de se adequar as variáveis formais, reduzindo-as, para que haja 

uma compreensão eficaz. De acordo com Lage (2001b, p.35), o texto 

jornalístico precisa ser submetido constantemente à crítica, “que remove o 

entulho e repõe vida nas palavras”. 

O texto jornalístico contém informação conceitual e procura suprimir usos 

linguísticos que se caracterizam pobres de valores referenciais, como as 

fórmulas congeladas das cartas comerciais e requerimentos, que não dão 

conta da variedade de situações próprias do mundo objetivo, tendendo a se 

diferenciar da língua corrente. 

Lage (2001b) relaciona algumas restrições da linguagem jornalística às 

seguintes ocorrências: os registros de linguagem, o processo de comunicação 

e os compromissos ideológicos. Em relação aos registros de linguagem, o 

autor compartilha a mesma ideia sobre os estudos a respeito da 

heterogeneidade da língua, uma vez que nela estão contidos os usos regionais, 

os discursos especializados e os dois registros de linguagem citados no 

capítulo anterior: o formal (mais próximo da modalidade escrita e das situações 

tensas) e o coloquial (que compreende as expressões correntes na modalidade 

falada). 

Quando se há uma conciliação entre o interesse de uma comunicação 

eficiente e ao mesmo tempo de aceitação social, temos uma linguagem 

jornalística constituída de palavras e expressões possíveis tanto no registro 

coloquial quanto no registro formal. Isso se aplica a qualquer época ou região, 

adaptando-se a linguagem às alterações próprias da língua.  

Lage (2001b, p.38) estabelece o quadro abaixo a respeito dessa linguagem 

incorporada pelo jornalismo e que faz uso dos registros formais associados aos 

interesses da comunicação. Na coluna do centro, encontram-se as formas 

usualmente preferíveis. 
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Quadro1 – Registros formal e  coloquial da linguagem (LAGE, 2001b) 

 

Formal  Coloquial 

1. próximo a /  

perto de 

perto de perto de 

2. mora à Rua X mora na Rua X mora na Rua X 

3. vereador/ 

edil 

vereador vereador 

4. concomitantemente ao mesmo tempo ao mesmo tempo 

5. homossexual homossexual veado, bicha 

6. meu marido meu marido meu marido 

meu homem 

7. esposa mulher mulher 

8. semáforo semáforo (SP) 

sinal (RJ) 

farol (SP) 

sinal (RJ) 

9. denegou  negou negou 

10. prurido coceira coceira 

11. utilitário (auto) perua (SP) 

camioneta (RJ) 

perua (SP) 

camioneta (RJ) 

12. perfunctório 

superficial 

superficial superficial 

por alto, por cima 

13. construção 

agramatical 

foi assistido por (público) foi assistido por (público) 

14. neoplasia câncer câncer 

15. aulicismo puxa-saquismo puxa-saquismo 

16. indigitado apontado apontado 

17. indiciado acusado acusado 

 

 Observamos então, conforme o quadro acima, que o jornalismo emprega 

uma linguagem que mescla a variedade formal com algumas variações da 

língua corrente, em muitos casos, dando preferência às formas coloquiais. 

 Em relação ao processo de comunicação, o jornalismo possui uma 

linguagem referencial, por isso a utilização da terceira pessoa, já que ela fala 

de algo exterior aos interlocutores e ao processo de comunicação. A 
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impessoalidade das notícias fica marcada pela utilização do pronome oblíquo 

se.  

O jornalismo pretende ser testemunha da história a partir da publicação 

dos fatos. No entanto, normalmente se evitam, na linguagem jornalística, os 

adjetivos testemunhais, as aferições subjetivas e as palavras que pouco 

significam. Deve-se dar preferência a enunciados mais referenciais, concretos, 

que mostrem que a notícia foi bem apurada e, ao mesmo tempo, causem um 

efeito de realidade. 

Quanto aos compromissos ideológicos, podemos observar que eles 

fazem parte da linguagem jornalística, já que o próprio jornalismo está 

integrado na sociedade e no tempo histórico. Daí, por exemplo, a utilização de 

recursos que causam o deslocamento de um signo linguístico para significar 

outra coisa. Como nos casos de ambiguidades raciais (morena, escurinha, 

nega), econômicas (empresários, classes produtoras) e familiares (tio, 

padrinho), e também nos casos de eufemismos (paralisação de trabalho por 

greve, professores leigos por professores despreparados). 

 

2.1 A estrutura do jornal 
 

Segundo Marcuschi (2008,p.174), suporte de um gênero é um locus físico 

ou virtual com formato específico que serve para suportar, fixar e mostrar um 

gênero materializado como texto. O jornal é considerado um suporte textual à 

medida que agrupa uma série de gêneros textuais, como notícias, artigos, 

chamadas, notas, crônicas, charges etc, em uma estrutura composta por 

editorias, que são seções com assuntos variados (Esportes, Cultura, Política, 

entre outros). Cada um desses gêneros possui características particulares, 

tanto em relação à linguagem, quanto à estrutura. Abaixo, algumas definições 

de acordo com o Manual da Redação da Folha de S. Paulo (2010): 

 

Primeira Página – mostra os principais assuntos da edição e deve ser 

representativa de todas as editorias. O texto deve ser claro e conciso. Há 

sempre a presença de fotos e artes (em cores). É importante salientar que a 
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primeira página de um jornal é feita por uma equipe exclusiva. Seu conteúdo é 

definido em reuniões vespertinas diárias. 

 

Chamada –  é um texto curto na Primeira Página, resumindo as informações 

publicadas pelo jornal a respeito de determinado assunto. Remete o leitor às 

páginas que trazem a cobertura extensiva. 

 

Manchete – é a principal notícia do dia, portanto, deve receber o título mais 

importante da Primeira Página.  

 

Chapéu – é uma palavra ou expressão curta que vem acima de um título. É 

utilizada para indicar o assunto de que trata o texto ou os textos que seguem 

abaixo dela. 

 

Título – grande parte dos leitores de um jornal lê apenas o título da maioria dos 

textos. Daí a importância do título: ou é tudo que o leitor vai ler sobre o assunto 

ou é o fator que vai motivá-lo, ou não, a ler a notícia completa. O título se 

configura como uma síntese precisa do fato mais importante do texto. Deve 

trazer sempre o aspecto mais específico do assunto. 

 

Linha fina – é uma frase ou um período sem ponto final que aparece abaixo do 

título, completando seu sentindo ou acrescentando informações extras. A linha 

fina funciona como subtítulo. As letras utilizadas são menores que as do título e 

maiores que as do texto. 

 

Lide (ou lead) –  é o primeiro parágrafo do texto, cuja função é introduzir o leitor 

no texto e prender sua atenção. Há dois tipos de lide: o noticioso, que procura 

responder às questões sobre um fato (o quê, quem, quando, como, onde por 

quê?),e o não-factual, que explora outros recursos para chamar atenção do 

leitor. 

 

Olho – é um recurso de edição utilizado para destacar os melhores trechos de 

textos longos. Normalmente tem apenas três linhas de texto centralizadas, nas 
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quais aparecem destacadas frases relevantes e sugestivas do artigo, entrevista 

ou transcrição. 

 

Intertítulo – é um pequeno título que aparece no interior dos textos muito 

longos, com função de arejar a leitura. 

 

Notícia  – é o registro dos fatos, sem opinião. A exatidão é a característica 

principal da notícia, no entanto, vários fatos podem ser justapostos de maneira 

tendenciosa. Suprimir ou inserir uma informação no texto pode alterar o 

significado da notícia. 

 

Essas nomenclaturas são importantes para que se compreenda como 

funciona a estrutura do jornal e a importância de cada gênero no processo de 

comunicação. Algumas dessas estruturas podem não aparecer em alguns 

jornais com certa frequência – é o caso do olho e do intertítulo. Outras recebem 

nomes diferentes, como é caso da linha fina, conhecida também como subtítulo 

ou sutiã. 
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3 LÍNGUA FALADA E LÍNGUA ESCRITA 
  

A língua, escrita ou falada, participa da organização da sociedade, visto 

que, de acordo com Marcuschi (2007, p.35), “mantém complexas relações com 

as representações e as formações sociais”. A fala e a escrita são formas de 

reprodução cognitiva e social que se consolidam através de práticas 

específicas, não podendo, assim, serem consideradas superiores uma a outra. 

Em algumas culturas, há um prestígio maior em relação à escrita, mas a 

oralidade como prática social é inerente ao ser humano, reflete o 

comportamento sócio-político de um povo e é um modo de comunicação tão 

expressivo quanto a escrita. 

Ao confundir a língua escrita com algumas realizações da língua falada, 

foram criadas algumas falsas dicotomias, como por exemplo, que a fala não 

tem regras, ao contrário da escrita. Ou que a fala é informal e a escrita, formal. 

Com base nisso, estabeleceu-se, inicialmente, uma série de diferenças entre 

fala e escrita, mostradas aqui por Koch (2008, p.78): 
 

Quadro 2 – Fala x Escrita (KOCH, 2008) 

Fala Escrita 

Contextualizada 

Implícita 

Redundante 

Não-planejada 

Predominância do “modus pragmático” 

Fragmentada 

Incompleta 

Pouco elaborada 

Pouca densidade informacional 

Predominância de frases curtas, simples 

ou coordenadas 

Pequena frequência de passivas 

Poucas nominalizações 

Menor densidade lexical 

Descontextualizada 

Explícita 

Condensada 

Planejada 

Predominância do “modus sintático” 

Não-fragmentada 

Completa 

Elaborada 

Densidade informacional 

Predominância de frases complexas, com 

subordinação abundante 

Emprego frequente de passivas 

Abundância de nominalizações 

Maior densidade lexical 

 



30 

 

No entanto, deve-se considerar as variações da linguagem, 

independente do modo como são expressas, já que esse efeito está 

diretamente ligado às suas condições de uso e de produção. De acordo com 

Koch (2008), o que acontece em ambas as formas de linguagem é que nem 

todas as características de uma ou de outra são exclusivas. Elas foram 

traçadas a partir de um ideal de escrita, o que gerou um ponto de vista 

preconceituoso em relação à fala.   

Fávero (2009) considera que, no nível de uma avaliação social, o evento 

discursivo pode ser observado em relação aos valores que são traçados pela 

cultura ou mesmo pelos indivíduos. Deve-se observar as atitudes dos 

participantes, em relação ao assunto que é tratado, deve-se considerar os 

sentimentos, julgamentos, além do tom e do modo de fala e seu 

comprometimento em relação ao tópico abordado. Também deve se considerar 

outros pontos  como o nível de envolvimento dos interlocutores com o texto, os 

aspectos lingüísticos (léxico-sintático), prosódicos (variações de altura, tempo e 

ritmo) e paralinguísticos (entonação e acento). 

Sendo assim, Fávero (2009,p.72) estabelece o seguinte esquema para 

relacionar os componentes que constituem uma situação comunicativa falada 

ou escrita: 
 

Quadro 3 -  Situação Comunicativa Falada ou Escrita (FÁVERO, 2009) 

 

I – Papéis e características dos participantes 
A – Papéis comunicativos dos participantes 

1 – falante / escritor 

2 – ouvinte/ leitor 

3 – audiência (facultativa) 

 

B – Características pessoais 

1 – estáveis: personalidade, interesses, crenças etc. 

2 – temporárias: modos,emoções etc. 

 

C – Características do grupo: classe social, grupo étnico, sexo, idade, ocupação, 

educação etc. 
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II – Relações entre os participantes 
A – no papel social: poder, status etc. 

B – Pessoais: preferências, respeito etc. 

C- extensão do conhecimento partilhado: conhecimento de mundo e específico 

III – Contexto 
A – físico 

B – temporal 

C –extensão espaço-temporal compartilhada pelos participantes 

IV – Propósito (finalidade do evento) 
A – convencional 

B – pessoal 

V – Tópico discursivo (assunto ou tema do texto) 

VI – Avaliação social 
A – Avaliação do evento comunicativo 

1 – valores partilhados por toda a cultura 

2 – valores retidos por subculturas ou indivíduos 

 

B – Atitudes do locutor em relação a conteúdo 

1 – sentimentos, julgamentos, atitudes 

2 – tom ou modo 

3 – grau de comprometimento em relação ao conteúdo 

VII – Relação dos participantes com o texto: nível de envolvimento 

VIII – Aspectos linguísticos e paralinguísticos 
A – Fala: 

1 – léxico-sintático 

2 – prosódico 

3 – paralinguístico 

 

B -  Escrita: 

1 – léxico-sintático 

 

Considerando esses componentes que fazem parte de uma situação 

comunicativa, podemos observar que o texto escrito se difere do texto falado 

de acordo com o modo de ocorrência de sua coprodução. Koch (2010) 
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confirma que o texto é um evento sócio-comunicativo que se realiza a partir da 

coprodução dos interlocutores em um determinado contexto interacional.  

No texto escrito, não há participação direta do leitor em sua construção, 

portanto, o escritor prevê as respostas e reações de determinado tipo de leitor 

com quem ele dialoga. Em virtude desse distanciamento no tempo e no espaço 

entre escritor e leitor, quem produz o texto tem mais tempo para planejá-lo, 

revisá-lo e modificá-lo, quando necessário.  

Ao contrário do texto escrito, o texto falado surge no momento da 

interação entre os interlocutores e é concebido como o seu próprio rascunho. 

Durante a sua produção, há uma interlocução ativa que resulta no processo de 

coautoria textual. Fávero (2009, p.74) estabelece o seguinte quadro: 
 

Quadro 4 – Fala x Escrita (FÁVERO, 2009) 

Fala Escrita 

Interação face a face 

Planejamento simultâneo ou quase 

simultâneo à produção 

Criação coletiva: administrada passo a 

passo 

Impossibilidade de apagamento 

Sem condições de consulta a outros 

textos 

A reformulação pode ser promovida tanto 

pelo falante como pelo interlocutor 

Acesso imediato às relaçoes do 

interlocutor 

O falante pode processar o texto, 

redirecionando-o a partir das reações do 

interlocutor 

O texto mostra todo o seu processo de 

criação 

Interação à distância (espaço-temporal) 

Planejamento anterior à produção 

 

Criação individual 

 

Possibilidade de revisão 

Livre consulta 

 

A reformulação é promovida apenas pelo 

escritor 

Sem possibilidade de acesso imediato 

 

O escritor pode processar o texto a partir 

das possíveis reações do leitor 

 

O texto tende a esconder o seu processo 

de criação, mostrando apenas o 

resultado 
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No entanto, alguns desses itens podem ser questionados. Por exemplo, 

quando nos referimos a interação, precisamos rever alguns conceitos, já que o 

estudo da comunicação virtual na perspectiva dos gêneros nos mostra que a 

interação on-line tem contribuído bastante com a evolução dos gêneros. Em 

virtude dos meios tecnológicos, a interação é altamente participativa. Como 

exemplo disso temos os bate-papos virtuais em tempo real – chats –, e os 

serviços de mensagem instantânea, conhecidos por messengers. Segundo 

Marcuschi (2008), nos gêneros virtuais como e-mails, chats, listas de discussão 

e weblogs a comunicação ocorre pela linguagem escrita, que tende a ser 

informal, de menor monitoração e cobrança pela fluidez do meio e pela rapidez 

do tempo. 

Quanto à criação, a escrita também se configura como um evento social 

e não apenas individual, uma vez que, por exemplo, também utiliza o acervo de 

provérbios, ditados e ditos populares que, de acordo com Pinto (2000), 

formulam verdades, experiências ou mesmo preconceitos universais, ignoram 

fronteiras e são transmitidos de geração em geração em quase todas as 

línguas e dialetos. 

Em relação à impossibilidade de apagamento, assim como na língua 

escrita, o falante tem a possibilidade de reformulação tópica que, de acordo 

com Castilho (2010), consiste nas estratégias de repetição e paráfrase. Os 

procedimentos de reformulação estão diretamente relacionados com as 

circunstâncias nas quais o texto falado é produzido. Esses recursos são 

usados para que se obtenha maior clareza na construção dos enunciados e 

permitir que haja a interação entre os interlocutores.  

A repetição é a recorrência de estruturas linguísticas, cujos aspectos 

funcionais são a coesividade textual, a facilidade da compreensão, a 

organização tópica e a condução do argumento discursivo. A paráfrase se 

caracteriza pela recorrência de conteúdos, dizendo com novas palavras a ideia 

central do texto. Tem a intenção de reafirmar ou esclarecer o que foi dito 

anteriormente. 

Outro fator que pode ser contestado em relação à fala diz respeito à falta 

de condições de consultas a outro texto no momento do discurso. É possível a 
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consulta ao interlocutor no momento da fala, uma vez que ele é coautor no 

processo de produção textual. 

Para Charaudeau (2008) não há uma oposição simples e clara entre a 

língua falada e a língua escrita. O autor acredita que tais distinções são 

consequência  da combinação particular dos componentes de cada situação de 

comunicação. Então, deve-se considerar: se os parceiros estão presentes; se o 

canal de transmissão é oral ou gráfico; e se a troca é permitida ou não. Sendo 

assim, será possível averiguar as consequências da combinação, de acordo 

com o comportamento linguajeiro  dos sujeitos e, consequentemente,sobre a 

organização da configuração verbal. Charaudeau (2008) descreve duas 

situações: dialogal e monologal. 

Na situação dialogal os parceiros estão presentes fisicamente e há uma 

permissão da troca, sendo o canal de transmissão oral e perceptível pelos dois 

interlocutores. Na situação monologal, os parceiros não estão presentes 

fisicamente e, no caso de não haver permissão de troca, o canal pode ser oral 

ou gráfico. Nesse caso, o locutor não pode perceber imediatamente as reações 

do interlocutor, apenas imaginá-las. 

Os estudos de Marcuschi (2007) apontam que as semelhanças entre a 

língua falada e a língua escrita são maiores do que as diferenças e dizem 

respeito não somente aos aspectos linguísticos como também aos aspectos 

sócio-comunicativos. O autor considera que as relações de semelhanças e 

diferenças entre a fala e a escrita devem acontecer ao longo de um contínuo 

tipológico das práticas sociais, em cujas extremidades estariam, de um lado, a 

escrita formal, e de outro, a conversação espontânea. No quadro abaixo, 

Marcuschi (1993) apresenta quatro gêneros inseridos em um continuum. 
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 Quadro 5 – Distribuição bidimensional de traços funcionais em quatro gêneros 

(CHAFE 1982, 1985) 

 

 
 

Esse quadro proposto por Chafe( apud DIAS, 1996, p.55) mostra o grau 

de envolvimento e distanciamento na fala e na escrita. Tanto o texto científico 

quanto o ficcional possuem semelhanças e diferenças que os deixam mais 

próximos ou mais distantes de forma diferenciada da discussão acadêmica e 

da conversação espontânea. Enquanto o texto científico é caracterizado pela 

integração e pelo distanciamento, a conversação espontânea se caracterizada 

pelo envolvimento e fragmentação. 

Marcuschi (2007) afirma que o contínuo dos gêneros textuais faz uma 

distinção e uma correlação entre os textos das modalidades da fala e da escrita 

quanto às estratégias de formulação as quais determinam o contínuo das 

características responsáveis pelas variações das estruturas textuais-

discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade etc., ao longo de um 

contínuo de variações, possibilitando o surgimento de semelhanças e 

diferenças entre os contínuos sobrepostos.  

Neste outro quadro, Marcuschi (2007, p.41) representa o contínuo dos 

gêneros textuais na fala e na escrita, numa relação que vai da modalidade 

menos informal à mais formal.  Esse contínuo abrange diversos gêneros 

textuais, uns que se aproximam mais da fala, outros da escrita. 
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Quadro 6 – Representação do Contínuo dos Gêneros Textuais na Fala e na Escrita 

(MARCUSCHI, 2001) 

 
 

As manifestações orais ou escritas desses gêneros podem ser mais ou 

menos complexas, de acordo com o uso da linguagem pelo falante. Segundo 

Marcuschi (2007, p.42), ao comparar o estilo descontraído de uma carta 

pessoal com uma narrativa oral espontânea, podem ser encontradas menos 

diferenças que se comparada uma narrativa oral com um texto acadêmico 

escrito. Isso vale também para uma conferência universitária bem elaborada: 

em vez de se assemelhar mais a uma conversação espontânea, ela terá mais 

traços em comum com textos escritos.  

Dessa forma, tanto a fala quanto a escrita apresentam variações e sua 

comparação e análise dependem de uma fundamentação que se baseia no 

continuum dos gêneros textuais, a fim de se evitar dicotomias estritas. Partindo 

desse princípio, verifica-se que as diferenças entre fala e escrita devem ser 

analisadas de acordo com os usos do código, e não na perspectiva do sistema. 
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 No caso das notícias de jornais populares, elas trazem uma série de 

marcas em comum com a conversação espontânea, como a utilização de 

muitos pormenores, a presença da linguagem informal, o uso de sons de efeito 

(aliteração), gírias, provérbios populares, frases feitas, envolvimento, dentre 

outros. A utilização desses recursos da oralidade no texto do jornal popular 

torna a leitura mais envolvente e familiar, o que a aproxima da conversação 

espontânea. 

 Mas há que se observar um fator bastante importante na arquitetura 

textual e nas intenções discursivas do jornalismo popular. Essa linguagem é 

construída, como dito anteriormente em relação ao texto escrito, a partir da 

previsão de um determinado público-alvo que deve se identificar com os termos 

utilizados e, dessa forma, tornar a comunicação efetiva, já que esse público-

receptor não participa do modo de produção. Há, então, uma simulação do 

discurso popular, uma vez que o jornalista que escreve esse tipo de texto não 

faz parte da mesma classe social do possível leitor. Assim, ele precisa 

selecionar palavras e expressões que fazem parte do discurso das classes 

mais populares, ocasionando um texto mesclado de linguagem coloquial, mais 

próxima da língua falada, e de linguagem culta, mais próxima das 

características de um texto jornalístico tradicional. 

 

3.1 Simulação de oralidade no jornalismo 

 

Ao utilizar recursos que são próprios da língua oral popular, o jornal 

vislumbra uma interação mais eficaz com seu público-alvo desejado, pois 

reforça o argumento emocional, amenizando o distanciamento e o pouco 

envolvimento estabelecidos pelo texto escrito, em sua maior parte decorrentes 

da ausência temporal/espacial entre os sujeitos envolvidos em seu discurso. 

Também permite ao leitor uma maior reflexão e um maior convencimento em 

relação às temáticas abordadas, principalmente as que tratam de 

desigualdades sociais. Para analisar o discurso jornalístico popular, é 

necessário compreender como funcionam as estratégias utilizadas para simular 

a relação entre os sujeitos envolvidos. 
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Essas marcas representativas do discurso falado fazem parte de um 

processo de simulação de oralidade como uma estratégia do discurso 

jornalístico. Conforme as ideias de Baudrillard (1991) a respeito de simulacros 

e simulação, o que nós vemos como realidade, na verdade, não passa de 

sinais e símbolos (simulacros) que apenas a simulam. Tal representação da 

realidade é difundida na sociedade pós-moderna pela mídia.  No caso do 

jornalismo popular, quem escreve as notícias não faz parte do mesmo universo 

de quem possivelmente se interessaria em ler, não é usuário da mesma 

variedade linguística das classes C, D e E.  

O sujeito que produz o discurso no jornalismo popular utiliza a estratégia 

de construir um simulacro do próprio jornal e do público-alvo como 

procedimento de manipulação para fazer crer, adquirir e ler o jornal. O 

jornalista, como instância de produção, tem conhecimento, através de 

pesquisas, do público que quer atingir. Sendo assim,é possível elaborar uma 

linguagem que simula o discurso coloquial das classes sociais pouco-

escolarizadas, usando como referência expressões típicas da oralidade. Isso é 

possível devido à relação dos gêneros textuais num continuum tipológico, como 

estudado no início do capítulo. 

Apesar de o discurso jornalístico ser o responsável por essa estratégia 

discursiva, o leitor também participa desse jogo de linguagem, ao avaliar e 

cobrar a manutenção desse contrato de troca linguajeira.Um exemplo disso no 

jornal Aqui PE é a seção Alô! Alô!, na qual os leitores podem contatar o jornal 

para fazer denúncias sobre problemas de sua comunidade, confirmando, 

assim, uma das ‘cláusulas’ do contrato referente à prestação de serviços à 

população. 

Esse processo envolvendo os envolvidos na produção e recepção do 

discurso é explicado pelo esquema de produção e recepção midiática, de 

Charaudeau (2008), envolvendo quatro sujeitos e o estabelecimento de um 

contrato de comunicação, como discutiremos no capítulo seguinte. 
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4 OS SUJEITOS DA LINGUAGEM 
 

De acordo com a teoria semiolinguística, o ato de linguagem deve ser 

considerado como um conjunto de atos significadores que falam o mundo por 

meio das condições e da ocasião própria de sua transmissão. Sendo assim, a 

partir dessa perspectiva teórica, o ato de linguagem, segundo Charaudeau 

(2008), não é apenas o resultado de uma simples produção de uma mensagem 

que um emissor destina a um receptor. Para Charaudeau (2008), o ato de 

linguagem deve ser analisado como um encontro dialético que envolve dois 

processos: o de produção (criado por um EU e dirigido a um TU-destinatário) e 

o de interpretação (criado por um TU’-interpretante que constrói uma imagem 

EU’ do locutor). Ainda segundo o autor, os sujeitos envolvidos no ato de 

linguagem são: o sujeito destinatário (TUd), o sujeito interpretante (TUi), o 

sujeito enunciador (EUe) e o sujeito comunicante (EUc). Todos esses sujeitos 

compõem a ideia de ato de linguagem como encenação.  

 Dois circuitos de produção de saber fazem parte do ato de linguagem. O 

primeiro deles é o circuito da fala configurada (espaço interno), onde se 

encontram o EUe e o TUd, que representam o saber ligado às representações 

linguajeiras das práticas sociais. O segundo circuito de produção de saber é o 

circuito externo à fala configurada (espaço externo), onde estão localizados o 

EUc e o TUi, ligados ao conhecimento da configuração do “real” (psicossocial). 

 Esses dois espaços, interno e externo, estão  envolvidos em todo o 

processo de produção e interpretação do ato de linguagem entre dois 

interlocutores que, consequentemente, desdobra-se em uma rede imaginária 

constituída pelos quatro sujeitos já mencionados – dois externos (reais) e dois 

internos (imaginários). 

Podemos visualizar, então, a partir deste quadro de Charaudeau (2008, 

p.77), como se configuram os quatros sujeitos envolvidos em uma situação de 

comunicação: 
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Quadro 7 – Representação do Dispositivo da Encenação da Linguagem 
(CHARAUDEAU, 2008) 
                                                           

 

Charaudeau (2006) diz que, assim como em todo ato de comunicação, a 

comunicação midiática também possui as instâncias de produção, que fornece 

a informação e estimula o desejo do leitor de consumi-las, e a instância de 

recepção, que deveria manifestar o interesse e o prazer do leitor em consumir 

as informações. O sentido que resulta desse ato comunicativo tem relação 

direta com a intencionalidade estabelecida entre as duas instâncias. A máquina 

midiática é representada em sua instância de produção pelo produtor de 

informação (organismo de informação e seus atores); na instância de recepção 

pelos consumidores da própria informação (que são os diversos públicos, tais 

como leitores ou ouvintes) e pelo seu produto, que é o texto midiático (um 

artigo de jornal, por exemplo). 

Considera-se a instância de produção ora como organizadora do 

conjunto do sistema de produção (externo), ora como organizadora da 

enunciação discursiva da informação. O jornalista é o sujeito mais importante 

da instância de produção, apesar de não ser o único ator envolvido nela. Sua 

função é construir a informação. No entanto, essa informação contém uma 
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série de fatores preexistentes a sua elaboração. Dessa forma, ele se coloca 

entre os papéis de pesquisador-fornecedor e descritor-comentador. 

 Segundo Charaudeau (2006), o acontecimento midiático se baseia em 

três critérios: atualidade, expectativa e socialidade. O primeiro aspecto diz 

respeito à temporalidade do fato, que deve ser coerente com a do sujeito que 

informa e é informado. O segundo se reporta ao interesse do público e a sua 

expectativa (previsão e imprevisão). O terceiro aspecto está relacionado ao 

surgimento do fato no espaço público, ao seu compartilhamento e visibilidade.  

Além disso, a mídia formula seu propósito a partir de modos de 

organização do discurso, que seguem instruções dadas pelas situações de 

comunicação, como os atos de relatar, comentar e provocar. Sendo assim, 

para Charaudeau (2006), o universo da informação midiática é um universo 

construído. Em vez de ser um reflexo  do que acontece no espaço público, é o 

resultado de uma construção.  

Ainda segundo o autor, não se transmite o acontecimento em seu estado 

bruto, pois, antes da transmissão, ele se configura como objeto de 

racionalizações, considerando-se os critérios de seleção dos fatos e dos 

atores, a maneira de encerrá-los em categorias de entendimento e os modos 

de visibilidade escolhidos.  

Uma visão de mundo é previamente articulada e imposta ao cidadão 

pela instância midiática. No entanto, tal visão é introduzida como se fosse a 

visão natural do mundo. Nela, a instância de recepção encontrará pontos de 

referência, e desse encontro surgirá o espaço público. 

 Observamos que o envolvimento de sujeitos internos e externos à 

linguagem possibilitam, através de suas relações, a efetivação do ato de 

comunicação. 

No caso do jornalismo popular,a linguagem é construída para atingir o 

público CDE, no entanto, quem escreve o jornal não faz parte dessas classes 

sociais. Dessa forma, esse tipo de discurso é construído com base na ideia de 

um público-alvo que pertence às classes de baixa renda e que se identifica 

com esse tipo de linguagem. Para que essa identificação realmente aconteça,é 

estabelecido um contrato de informação. 

 



42 

 

4.1 O contrato de informação 
 
 Segundo Charaudeau (2008), o ato da linguagem está envolvido em um 

projeto global de comunicação, concebido pelo sujeito comunicante. Esse 

sujeito visa à eficácia desse ato, que consiste na coincidência de interpretações 

entre o sujeito destinatário e o sujeito interpretante. Para isso, o sujeito 

comunicante utiliza contratos e estratégias a fim de ser bem-sucedido.  

 Chareaudeau (2006, p.68) diz que quando ocorre um reconhecimento  

recíproco  das restrições da situação pelos parceiros da troca linguajeira 

significa que há uma ligação estabelecida por uma espécie de acordo prévio 

sobre os dados referenciais, ou seja, um contrato de comunicação. Estão 

envolvidas nesse acordo as características próprias da situação de troca entre 

os sujeitos, consideradas como dados externos, e as características 

discursivas, que são os dados internos. 

Os dados externos são considerados aqueles constituídos por 

regularidades comportamentais dos sujeitos em uma prática social. Também se 

referem às constantes que caracterizam as trocas e que permanecem estáveis 

por certo período.  

Esses dados não são necessariamente linguajeiros. São considerados 

semiotizados porque dizem respeito a índices que apresentam uma 

convergência e configuram-se em constantes. Podem ser reagrupados em 

quatro categorias, que correspondem a tipos diferentes de condições de 

enunciação da produção linguajeira. São elas: condição de identidade, 

condição de finalidade, condição de propósito e condição de dispositivo. Ou 

seja, os dados externos do contrato levam em conta “quem diz e para quem”, 

“para quê se diz”, “o que se diz” e “em que condições se diz”. 

Os dados internos “constituem as restrições discursivas de todo ato de 

comunicação, são o conjunto dos comportamentos linguajeiros esperados 

quando os dados externos da situação de comunicação são percebidos” 

(CHARAUDEAU, 2006, p.70). Esses dados  consideram o modo “como se diz” 

e são compostos de três espaços: um espaço de locução, em que o sujeito 

falante deve justificar a sua tomada de palavra, impor-se como sujeito falante e 

identificar o seu destinatário, além de conquistar seu direito de comunicar; um 
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espaço de relação, em que o sujeito falante, ao construir sua própria identidade 

de locutor e a identidade do seu destinatário, firma relações (de força ou de 

aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com o 

interlocutor); um espaço de tematização, no qual são tratados ou organizados 

os domínios do saber.  

O sujeito falante, além de tomar posição quanto ao tema imposto pelo 

contrato, deve selecionar um modo de organização discursivo particular, onde 

se enquadram, por exemplo, os modos descritivo, narrativo e argumentativo. 

Segundo Charaudeau (2006, p.71), “nenhum ato de comunicação está 

previamente determinado”. O sujeito falante está apenas em parte determinado 

pelo contrato de comunicação, uma vez que dispõe de uma margem de 

manobra que torna possível a realização de seu projeto de fala pessoal, 

podendo escolher os modos de expressão que se adéquam ao seu próprio 

projeto de fala.  

Contrato de comunicação e projeto de fala se completam, trazendo, um, 

seu quadro de restrições situacionais e discursivas, outro, desdobrando-se num 

espaço de estratégias, o que faz com que todo ato de linguagem seja um ato 

de liberdade, sem deixar de ser uma liberdade vigiada.  
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5 O CORPUS DA PESQUISA: JORNAL AQUI PE 
 

O jornal Aqui PE começou a circular na cidade do Recife em 11 de 

agosto de 2008, uma segunda-feira, trazendo em sua capa a seguinte 

manchete: Procura-se defunto assassino. Esse primeiro exemplar trouxe aos 

leitores um estilo de periódico composto por notícias marcadamente populares, 

com pretensão de atingir um público-alvo de classes C e D, pouco habituado à 

leitura diária, mas suficientemente curioso para comprar um jornal com 

manchetes diferenciadas ao preço de R$0,50. 

Apesar de nem todas as manchetes do jornal apresentarem fatos 

espetaculosos, as temáticas que ganham maior enfoque são, em sua maioria, 

de dimensão local, envolvendo comunidades do Recife e de sua região 

metropolitana.  

O jornal Aqui PE faz parte dos Diários Associados, o sexto maior 

conglomerado de empresas de mídia do Brasil. A corporação, fundada por 

Assis Chateuabriand, já foi a maior da história do Brasil. Iniciou com a 

aquisição de O Jornal, no ano de 1924, e chegou a reunir, no Brasil inteiro, 

durante seu auge, 36 jornais, 18 revistas, 36 rádios e 18 emissoras de 

televisão, além de recordes com a tiragem de O Cruzeiro. 

Assis Chateaubriand faleceu em 1968 e, com isso, os Diarios 

Associados entraram em decadência. Em 1980 a TV Tupi foi fechada e o grupo 

deixado para um condomínio de acionistas. A marca Associados começou a 

ser utilizada em 1999 e, em 2008, o nome do conglomerado de empresas 

voltou a ser Diários Associados. Atualmente, ele é composto por 14 Jornais e 2 

Revistas, 12 Rádios, 8 Emissoras de televisão, 14 sites, 1 Fundação e outras 7 

empresas.1 

Os jornais que integram os Diários Associados, além do Aqui PE, são os 

seguintes: Correio Braziliense (Brasília – DF), Diário Mercantil (Rio de Janeiro - 

RJ), Diário de Natal  (Natal – RN), Estado de Minas (Belo Horizonte – MG), 

Diário de Pernambuco (Recife – PE), Jornal do Commercio (Rio de Janeiro – 

                                                 
1 Dzai. Disponível na Internet. http://www.dzai.com.br/diariosassociados/blog/3214. Acesso em: 
05 de ago. 2010. 
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RJ), Diário da Borborema (Campina Grande- PB), O Imparcial (São Luís – MA), 

O Norte (João Pessoa – PB), Aqui BH (Belo Horizonte – MG), Aqui Betim  

(Betim – MG), Aqui DF (Brasília – DF) e  Aqui MA (São Luís – MA). 

Dentre esses jornais, o primeiro a ser lançado com enfoque exclusivo 

em notícias populares foi o Aqui BH, no ano de 2005. Depois vieram o Aqui DF, 

em 2006, O Aqui MA e o Aqui PE em 2008 e, por último, o Aqui Betim, em 

2009. Todos apresentando a mesma linha editorial baseada no tripé básico: 

Cidades/Polícia, Entretenimento e Esportes. Além disso, em 2010, nos estados 

de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Maranhão 

passou a circular a revista Aqui TV, com notícias sobre celebridades, novelas e 

outros programas de TV. 

Segundo estudos do Marplan (2009), no Grande Recife,  as classes 

CDE são compostas por 2 milhões e 72 mil pessoas. Desse total, 530 mil leem 

jornais, representando, assim, 56%  dos leitores. O Aqui PE possui 169 mil 

leitores, dos quais 73% são da classe C,D,E, o que significa 23% do público 

que lê jornal e faz parte dessas classes sociais.2 

O formato do jornal Aqui PE é chamado berliner, um meio termo entre o 

formato tablóide e o standard, com páginas que medem 25,2cm x 36cm, o que 

facilita o manuseio e a leitura no transporte, por exemplo. Sua tiragem média, 

segundo pesquisa do IVC de agosto de 2009, é de 28.897 exemplares às 

segundas-feiras; 27.061 das terças-feiras às sextas-feiras e 20.686 aos 

sábados e domingos.3 

O Aqui PE se divide nas seguintes seções: 2ª página – que  traz cartas 

dos leitores, frases do dia, previsão do tempo, cardápio dos restaurantes 

populares, dicas e charges; Cidades – que traz notícias sobre o Recife e 

Região Metropolitana; Polícia – onde aparecem os casos policiais; Geral – que 

engloba as notícias do Brasil e do mundo, cursos e concursos para leitores, 

opiniões e muito mais; Lazer e CIA – com fotos e fofocas, programação de TV, 

                                                 
2 Diários Associados. Disponível na Internet. 
http://www.diariosassociados.com.br/home/veiculos.php?co_veiculo=32. Acesso em: 05 de ago. 
2010. 

3 Ibid. 
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cinema, horóscopo e entretenimento; Esportes – onde aparecem informações 

sobre futebol e outros esportes. 

Em seus dois anos de existência, o jornal passou por algumas 

modificações em relação à comercialização, ao preço e à diagramação. No 

início, não havia edições no fim de semana. As tiragens correspondiam apenas 

aos dias da semana, de segunda a sexta-feira. Logo, uma edição única 

condensando o sábado e o domingo entrou em circulação nos dias 07 e 08 de 

fevereiro de 2009. Em 09 de março de 2009, uma segunda-feira, o valor inicial 

de R$0,50 caiu para R$0,25, sendo esse também o valor da edição do final da 

semana. O Aqui PE não disponibiliza assinaturas ao seu público. 

No dia primeiro de agosto de 2010, mais uma mudança. A logomarca do 

Aqui PE ganhou um novo design. Apesar de possuírem o mesmo projeto 

gráfico e editorial, os jornais Aqui, dos Diarios Associados, possuíam 

logomarcas diferentes. Com o intuito de dar mais unidade e fortalecê-los 

nacionalmente, a marca foi recriada e adotada em todas as versões estaduais 

do jornal. Com o menor formato da logomarca, o periódico ganhou mais espaço 

para divulgação de notícias na parte superior. 

A capa também passou por algumas modificações em termos de 

estrutura. Quando começou, o jornal apresentava cerca de dez chamadas de 

capa. Posteriormente, a quantidade de chamadas foi reduzida para quase 

metade do que era antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

6 ANÁLISE DE CORPUS 

 

Com base nos estudos de Marcuschi (2007) e Koch (2008) a respeito da 

fala e da escrita e nos conceitos de Charaudeuau (2006) sobre os papéis dos 

sujeitos envolvidos no ato da linguagem, analisamos o discurso do jornal Aqui 

PE e as marcas de oralidade existentes. Utilizamos uma classificação baseada 

em Dias (1996) para tratar dessas marcas encontradas no jornalismo popular, 

dividida em dois níveis: discursivo e linguístico. Assim como Dias (1996) 

observou em seu estudo a respeito da linguagem do jornalismo popular, 

também constatamos que o texto do Aqui PE não é uma transcrição da língua 

falada, mas todos esses recursos empregados tentam se aproximar o máximo 

possível desse tipo de linguagem, o que resulta em um texto escrito permeado 

de características da oralidade, o que pode ser justificado pelo continuum 

tipológico (MARCUSCHI, 2007). 

Focamos o nosso estudo na estrutura das principais chamadas de capa 

do Aqui PE (chapéu + manchete + linha fina) e também na estrutura das 

notícias relacionadas a essas chamadas (chapéu + título + linha fina + lide). 

Fizemos essa escolha porque, além de observarmos uma maior presença de 

marcas da oralidade nesses textos, também verificamos, em nossos estudos a 

respeito de jornalismo popular que essa linguagem de capa é a maior 

responsável pela vendagem dos jornais, exatamente porque traz uma variação 

linguística marcada por expressões coloquiais, mais do que qualquer outra 

seção do periódico. Consequentemente seria importante para o nosso estudo 

verificarmos o que estaria relacionado a essa linguagem de capa dentro do 

jornal. E constatamos que também há o emprego de muitos recursos da 

linguagem popular nessa estrutura interna, quase todos concentrados no 

chapéu e no título da notícia. A linha fina e o lide apresentaram poucas 

variações.  

  Escolhemos três meses específicos para análise: agosto de 2008, ano 

de estréia do jornal; agosto de 2009, quando completou um ano; e agosto de 

2010, que marcou seus dois anos de existência. Do mês de agosto de 2008 

analisamos as quinze edições publicadas e selecionamos sete delas para o 

corpus da pesquisa. Do mês de agosto de 2009, selecionamos catorze de um 
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total de vinte e seis edições. E do mês de agosto de 2010, foram treze edições 

selecionadas dentre as vinte e sete do mês. Decidimos não trabalhar com 

todas as amostras de cada mês após fazermos uma pré-avaliação do conteúdo 

selecionado. Sendo assim, demos preferência às amostras que possuíam uma 

variação linguística mais coloquial nas capas. A escolha desses três períodos 

distintos se justifica por se tratar do mês de lançamento do jornal (agosto) e por 

contemplar seus dois anos de existência (2008-2010).  

 

Exemplo 1                            Exemplo 2                         Exemplo 3 

   

Capa da primeira edição 

do jornal Aqui PE - 

11/08/08 

Capa da edição de um 

ano do jornal Aqui PE - 

11/08/09 

Capa da edição de dois 

anos do jornal Aqui PE – 

11/08/10 

 

  

6.1 Nível discursivo 
 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008), o nível discursivo  é o 

lugar onde  se estabelecem as diversas formas de dizer do sujeito, seus modos 

de falar e os papéis linguajeiros que deve ter. Nesse nível de discurso,o sujeito 

usa diferentes procedimentos de encenação discursiva. Observamos que no 

jornal Aqui PE esses procedimentos que se aproximam da oralidade são 

variados. Em nosso estudo, destacamos para análise: as notícias em forma de 

narrativas; a linguagem com variações culta e popular ao mesmo tempo; as 
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fórmulas fixas; as frases verbais triádicas; e o envolvimento do redator nos 

textos. Selecionamos algumas das amostras estudadas para exemplificar a 

presença desses recursos na linguagem do jornal. 

 

6.1.1 Narrativa 

 
     Exemplo 4 (AQUI PE, 26/08/09) 

Nego Dal vivia cometendo crimes e, um belo dia, acabou 
preso. Na cadeia, conheceu Robson Pereira. Quando os dois 
saíram de lá, continuaram “aprontando”, mas o muy amigo foi 
além: começou a “pegar” a mulher de Nego Dal, que, com o 
peso na cabeça, meteu bala. (26/08/09) 
 

Observamos que nessa linha fina, o estilo de narrativa é típico do 

jornalismo popular, pois permite um maior envolvimento do leitor com a história, 

assim como na ficção escrita, que utiliza estratégias relacionadas à língua 

falada a fim de permitir uma maior proximidade e identificação do leitor com o 

texto.  

Havendo essa aproximação entre jornalismo e ficção no quesito 

envolvimento (da língua falada) e integração (da língua escrita), verificamos 

que de acordo com a proposta de distribuição bidimensional de traços 

funcionais em quatro gêneros (texto científico,ficção, discussão acadêmica e 

conversação), de Marcuschi (1993), estudado no capítulo 3, podemos 

encontrar traços de similaridade do texto jornalístico popular com a 

conversação espontânea.  

Segundo Dias (1996), o jornal popular estabelece com seus leitores uma 

interação próxima da conversação, com o intuito de que o discurso soe familiar. 

Isso é possível devido ao fator de envolvimento e pela recuperação de roteiros 

conhecidos, que são típicos da narrativa ficcional, possibilitando, assim, a 

satisfação da necessidade do leitor de ser informado. 
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6.1.2 Língua culta x Língua popular 

 

Encontramos uma variação entre o estilo culto da linguagem e o estilo 

popular principalmente quando relacionamos manchetes com notícias. 

Normalmente as manchetes abusam da linguagem popular, mas o lide da 

notícia segue a estrutura do jornalismo tradicional. 
 

Exemplo 5 (AQUI PE, 06/08/09) 

Gringa filezinho é presa com pó 
 
Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram, na noite da última 
terça-feira, a segunda maior apreensão de cocaína no 
Aeroporto Internacional dos Guararapes. A droga foi localizada 
escondida dentro da bagagem da espanhola Esther Tapia 
Llorente, 35 anos, que trabalha como autônoma. No interior da 
mala havia aproximadamente 6,3 kg de cocaína pura.  
 

Na manchete, o jornal utiliza uma linguagem coloquial típica da língua 

falada ao se referir à mulher espanhola presa no Recife. No entanto, no corpo 

da matéria, o estilo jornalístico se mantém muito próximo do tradicional, sem a 

presença de itens lexicais que caracterizam uma fala popular. O mesmo 

acontece nesta outra manchete em relação ao lide da notícia: 
 

Exemplo 6 (AQUI PE, 03/08/10) 

Meteram bala no jogador Caça Rato 
 
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) 
investiga a tentativa de assassinato do jogador do Timbaúba 
Flávio Augusto do Nascimento, de 24 anos, conhecido por 
Flávio Caça Rato. Ele foi baleado com dois tiros, na noite do 
último domingo, no bairro da Campina do Barreto, no Recife, 
após se desentender com dois homens. Um dos suspeitos foi 
identificado por Wesley. O atacante foi socorrido e 
encaminhado ao Hospital da Restauração (HR),onde foi 
atendido e já recebeu alta médica. Horas antes, ele tinha 
jogado contra o Pesqueira e venceu por 3x0, na série B do 
Campeonato Pernambuco. Um dos gols foi dele.  

 

Esse tipo de variação da linguagem também é muito comum entre o 

chapéu, título e a linha fina da notícia, dentro do jornal. Normalmente, os dois 
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primeiros apresentam muitas variações, enquanto a última mantém-se mais 

próximo dos padrões tradicionais, como no exemplo abaixo: 
 
 
Exemplo 7 (AQUI PE, 28 e 29/08/10) 
 
Pra endoidar a macharada... 
 
Você pode ficar bonita sem gastar muita grana 
 
Salões de beleza estão cada vez mais populares, e os baixos 
preços dos serviços estéticos atraem pessoas de todas as 
classes sociais  

 

 Assim como a fala, a escrita apresenta um continuum de variações. 

Segundo Marcuschi (2007),a fala varia e a escrita varia. Por isso que, ao se 

comparar a escrita com a oralidade, deve-se tomar como critério básico uma 

relação fundada no continuum dos gêneros textuais 

 

6.1.3 Fórmulas fixas 

 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008), uma fórmula caracteriza-

se pelo seu constante uso, sua circulação em um espaço público em uma 

determinada conjuntura, constituindo-se como objeto de amplo conhecimento 

partilhado. Fórmulas fixas são expressões ditas como comentários em 

situações específicas, como as frases feitas e os ditados populares e os 

provérbios, que aparecem com certa frequência no Aqui PE. Esses recursos 

discursivos são utilizados como uma forma de provocar uma identificação 

pessoal do público com expressões as quais fazem parte do seu cotidiano, 

estabelecendo certa familiaridade. São bem comuns na língua falada, pois 

servem para manifestar as mesmas ideias, sem muitas variantes.  

 
    Exemplo 8 (AQUI PE, 13/08/08) 
 

Durante três anos, sobrinho sacou a grana da aposentadoria 
da tia, que morreu em 2005. Ele jura que não sabia que ela 
tinha batido as botas. Prejuízo foi de quase R$ 400 mil.  
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Exemplo 9 (AQUI PE, 29/08/08) 
 
R$ 17 milhões para tirar o pé da lama  
 
Exemplo 10 (AQUI PE, 31/08/09) 
 
Chegou a hora de coçar o bolso  
 

Nos três casos acima, observamos a utilização das expressões 

populares bater as botas (morrer), tirar o pé da lama (melhorar de vida) e coçar 

o bolso (pagar). São expressões coloquiais utilizadas na língua corrente, ou 

seja, típicas da língua falada. No entanto, a intencionalidade e informalidade do 

texto no jornalismo popular permitem a utilização de tais expressões na língua 

escrita.  

Nestes outros exemplos abaixo, as expressões populares são 

compostas por vocabulário gírio, utilizado na oralidade. Muitas delas já se 

tornaram comuns nas classes A e B, outras ainda se mantêm restritas às 

classes mais populares.  

   
                          Exemplo 11 (AQUI PE, 06/08/09) 

Se deu mal, hein bonitona?  
 
Exemplo 12 (AQUI PE, 11/08/08) 
 
A gente deu uma guaribada pra comemorar um ano de vida.  
 
Exemplo 13 (AQUI PE, 12/08/08) 
 
Depois de sair de casa para dançar em forró, aposentado 
tomou todas e caiu num canal  
 
Exemplo 14 (AQUI PE, 15/08/08) 
 
Encheu a cara e meteu a faca na sogra  
 

 

Neste outro exemplo, temos uma linha fina que traz o ditado popular “em 

briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, o que remete à oralidade e 

estimula o envolvimento do leitor com a notícia, ao recuperar o  conhecimento 

partilhado da expressão. 
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Exemplo 15 (AQUI PE, 15/08/08) 

 Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Talvez 
se a dona-de-casa Marinalva Ricardo Gomes, 46 anos, tivesse 
prestado mais atenção no velho ditado popular poderia ter um 
destino diferente. [...]  

Segundo Carvalho (1996), nem sempre essas expressões são usadas 

literalmente. Pode-se inserir um novo elemento e criar um jogo de palavras que 

altera a frase feita, de modo a desmontar estereótipos. Seu uso é bastante 

difundido nos meios de comunicação de massa, sobretudo no jornalismo e na 

publicidade. 
O receptor, ao ativar seus esquemas mentais, descobre algo 
familiar e o traduz, de acordo com uma leitura particular, por 
meio de projeções, que, por sua vez, são resultado de um 
legado comunitário. O processo se dá a partir da memória 
particular de cada um, mas constitui o fio condutor que leva ao 
âmago da própria cultura. (CARVALHO, 1996, p.85) 

 

No Aqui PE podemos verificar algumas amostras que servem de 

exemplo para esse recurso: 

 
Exemplo 16 (AQUI PE, 07/08/09) 
 
Quem tem um amigo desses...  
 
 

Nesse caso, a expressão foi utilizada com reticências, permitindo que o 

leitor complete o significado. Isso traz um efeito interativo ao texto do jornal. 

Mesmo utilizando apenas o começo da estrutura fixa, é possível complementar 

a idéia trazida pela frase - “quem tem um amigo desses não precisa de 

inimigo”-, já que há um conhecimento partilhado em relação a esses dizeres. 

A mesma fórmula fixa “quem tem um amigo desses não precisa de 

inimigo” foi usada como base para a estrutura abaixo: 
 

Exemplo 17 (AQUI PE, 26/08/09) 
 
Quem tem um brother desse, não precisa de inimigo  

Nesse caso, houve uma substituição única com isomorfia. De acordo 

com Carvalho (1996), isso acontece quando o texto utiliza uma fórmula fixa 

com a substituição de apenas um elemento. 
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No caso abaixo, apesar de não aparecer a fórmula fixa na íntegra, há 

uma intertextualidade explícita com o ditado popular “ladrão que rouba ladrão 

tem cem anos de perdão”: 
 
Exemplo 18 (AQUI PE, 18/08/09) 
 
Será que esse vai ter 100 anos de perdão?  
 
 

6.1.4 Frases triádicas 

 Segundo Dias (1996, p.72), “ as frases compostas com três segmentos  

verbais revelam a intertextualidade, no que o fenômeno linguístico tem de mais 

simples e acessível na memória do povo”. Essas frases se baseiam na 

estrutura sintética da frase “Veni, vidi, vici” proferida por Julio César em 47 a.C. 

na guerra da Gália. No Aqui PE podemos observar alguns exemplos dessa 

construção: 
 

Exemplo 19 (AQUI PE, 12/08/08) 
 
Bebeu, caiu e não levantou mais  
 
Exemplo 20 (AQUI PE, 18/08/09) 
 
Matou, fugiu e foi executado  

 
 

No caso da primeira manchete, “Bebeu, caiu e não levantou mais”, há 

uma intertextualidade com a música “Beber, cair, levantar”, da banda Aviões do 

Forró, sucesso no ano de 2008. 

 

6.1.5 Envolvimento do narrador 

 O envolvimento do narrador nos textos do jornal Aqui PE é explícito. 

Ocorre frequentemente um posicionamento de quem escreve a notícia diante 

dos assuntos abordados, expressando seus comentários através de uma 

linguagem coloquial. Essa “participação” do jornalista acontece principalmente 

através de marcadores conversacionais . 

Marcadores conversacionais (MC), segundo Charaudeau e 

Maingueneau (2008), representam uma série de elementos verbais e não-
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verbais, próprios de situações de interação e desempenham um papel de 

sinalização em relação à produção discursiva.  

Pertencentes a diversas categorias (interjeições, advérbios, conectores, 

adjetivos etc), os MC são considerados  característicos do discurso oral e são 

os primeiros a serem suprimidos na versão escrita de um diálogo. No caso da 

linguagem do jornalismo popular, justifica-se sua utilização em virtude da 

tentativa de aproximação com o discurso falado. 

De acordo com Galembeck e Blanco (2001), os MC de finais de turno 

(né? não é? entendeu?) cumprem duas funções relacionadas com a troca de 

falantes: indicam a entrega explícita do turno a outro interlocutor (passagem 

requerida) ou apenas sinalizam o fim do turno (passagem consentida). Nos 

exemplos abaixo, temos a utilização de “viu”. 
 

 
Exemplo 23 (AQUI PE, 13/08/09) 
 
Foi muito bilhete azul, viu?  
 
Exemplo 24 (AQUI PE, 15 e 16/08/09) 
 
Um detetive pode estar bem na sua cola, viu? 
 
Exemplo 25 (AQUI PE, 25/08/10) 
 
Que noite, viu? 

 
 

Nos dois exemplos abaixo, o narrador utiliza frases exclamativas, que 

expressam o seu tom de indignação: 
 

Exemplo 26 (AQUI PE, 11/08/09) 
 
Que rivalidade sem graça!  
 
 
Exemplo 27 (AQUI PE, 02/08/10) 
 
Assim é demais!  
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O narrador se coloca explicitamente, utilizando a primeira pessoa, em 

algumas notícias, também com o intuito de mostrar envolvimento: 
Exemplo 28 (AQUI PE, 26/08/10) 
 
Se eu mascar um bicho desse, viro rei na hora...  
 
Exemplo 29 (AQUI PE, 26/08/10) 
 
Esse doce eu não queria nem de graça...  
 
 
 

6.2 Nivel linguístico 

 

 A linguística é dividida em áreas estudadas individualmente, como a 

fonética, a sintaxe, a morfologia e a lexicologia. Em nossa pesquisa a respeito 

dos recursos linguísticos utilizados pelo Aqui PE, salientaremos como são 

empregados esses recursos, tomando como base a intenção de  aproximar o 

texto escrito do texto oral. 

 

6.2.1  Fonética 

De acordo com Bechara (1999),  a fonética é responsável pelo aspecto 

acústico e fisiológico dos sons reais e concretos dos atos linguísticos: a 

produção, a  articulação e as variedades.Encontramos alguns recursos 

utilizados pelo jornal Aqui PE para ressaltar as características fonéticas da 

língua falada. Alguns deles tentam reproduzir o coro popular, muitas vezes 

através do recurso da repetição, trazendo um efeito de comemoração ou de 

reivindicação ao texto, como nos exemplos abaixo. 
 

 
Exemplo 30 (AQUI PE, 19/08/08) 
 
Ahaaa, uhuuu o Miss Gay é nosso!  
 
Exemplo 31 (AQUI PE, 12/08/09) 
 
Olé, olé, olé...   
 
Exemplo 32 (AQUIPE, 20/08/09) 
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Cai já! Cai já! Cai já! Cai já! Cai já!...  

 

Observamos, também, que há um efeito de intertextualidade relacionado 

a esses efeitos fonéticos. São gritos de torcida utilizados em determinados 

contextos e reaproveitados pela linguagem do jornal para ressaltar o coro 

popular. No caso do terceiro exemplo, a repetição da expressão “cai já” remete 

ao trecho do hino do Sport Club, “cazá, cazá, cazá”. 

 Outro efeito utilizado pelo jornal é também recorrente na fala popular. 

São as formas reduzidas. Assim, temos a alteração de para em pra, para o em 

pro e está em tá.  
 

 
Exemplo 33 (AQUI PE, 27/08/09) 
 
Ao saber que, desde 2007, a família do cantor não tem idéia do 
paradeiro dele, o Aqui Pe resolveu dar uma força na 
investigação. Então, amigo, tá esperando o quê?  
 
Exemplo 34 (AQUI PE, 20/08/10) 
 
Dá maracugina pro boi de chifre  
 
Exemplo 35 (AQUI PE, 28 e 29/08/10) 
 
É pra virar filé!  
 
Exemplo 36 (AQUI PE, 28 e 29/08/10) 
 
Pra endoidar a macharada...  

 
 
 
 
6.2.2 Morfologia 

Na morfologia estuda-se a estrutura, a formação e a classificação das 

palavras. Esse estudo é voltado para as palavras isoladamente, sem levar em 

conta sua participação na frase ou período. As marcas de âmbito morfológico 

no Aqui PE dizem respeito principalmente à terminação dos vocábulos no 

aumentativo e diminutivo. 

 
Exemplo 37 (AQUI PE, 06/08/09) 
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Se deu mal, hein bonitona?  
 

                          Exemplo 38 (AQUI PE, 29/08/08) 
 

Loteria paga amanhã R$ 17 milhões. Corra e faça sua fezinha 
até as 19h.  
 
Exemplo 39 (AQUI PE, 27/08/09) 
 
Sumiço do bigodudo  
 
Exemplo 40 (AQUI PE,02/08/10) 
 
Santinha roubado no Arruda (02/08/10) 
 
Exemplo 41 (AQUI PE, 24/08/10) 
 
Touro doidão pula cerca e fere 40 pessoas (24/08/10) 
 
Exemplo 42 (AQUI PE,28 e 29/08/10) 
 
Para dar um “grau” na aparência, a mulherada tem um 
verdadeiro leque de opções de salões de beleza, que estão 
cada vez mais baratinhos, baratinhos... (28 e 29/08/10) 
 

 

Nessa última amostra, também é possível observar a utilização de um 

sufixo popular (ada) para formar o coletivo de uma palavra, numa criação 

analógica: mulherada. Isso também ocorre no exemplo citado no tópico 

anterior: Pra endoidar a macharada...(AQUI PE, 28 e 29/08/10) 

Essa busca pela simplificação é comum na língua oral popular. A 

presença dessas marcas no texto do jornal mostra a ligação do discurso escrito 

com a oralidade. Segundo Dias (1996, p.79), “de certa forma, o jornal contribui 

para a divulgação dessas criações linguísticas do povo, conservando-as ou 

acompanhando seu processo de renovação”. 
 

6.2.3 Sintaxe 

A sintaxe é o ramo da linguística responsável pelo estudo da disposição 

das palavras na frase e das frases no discurso. Apesar de o jornal valorizar os 

aspectos da oralidade, seu discurso é heterogêneo, pois transita entre a 

linguagem popular e a linguagem culta, como visto anteriormente. Por se tratar 

de um texto jornalístico escrito, e não uma transcrição da fala popular, há um 
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apego às regras sintáticas. Associado a isso, existe o fato de que o jornalista 

que escreve tais textos não faz parte da mesma classe social de seu público-

alvo, portanto, há um planejamento dessa linguagem.  

Observamos, no entanto, alguns aspectos a serem ressaltados. Como 

por exemplo, o uso do verbo ter com sentido de existir. Na norma culta, essa 

construção é considerada inadequada, mas é bastante utilizada na fala 

popular: 
 
Exemplo 43 (AQUI PE, 14/08/09) 
 
Ex-Big Brother, que posou recentemente para a Playboy, 
esteve ontem no Shopping Recife para uma noite de 
autógrafos, e todo mundo parou para ver. Tinha homem, 
menino, coroa, mulher...  

 
Ou algumas construções que lembram gírias: 

 
Exemplo 44 (AQUI PE,08/08/09) 
 
Foi dar uma de esperta e caiu  
 
Exemplo 45 (11/08/10) 
 
O pedreiro toda vez que enchia a lata dava uma de brabo e 
metia porrada na companheira. Uma vez, ele fez um corte no 
braço da esposa, misturou sangue com cana e jogou goela 
abaixo  

 
 

6.2.4 Léxico 

Segundo Castilho (2010,p.110), “o léxico é um inventário de categorias e 

subcategorias cognitivas; e de traços semânticos inerentes”. Para o autor,esse 

inventário é virtual, pré-verbal,um feixe de propriedades de que lançamos mão 

para a criação das palavras.  

No Aqui PE,  a variação linguística se concentra mais no campo lexical, 

em virtude das gírias e expressões populares utilizadas em seus textos. 

Segundo Gurgel (1990), a giria é o componente mais importante dentre as 

variações mais frequentes no sistema linguístico, pois possui o maior número 

de palavras e blocos, frases,expressões ou alocuções para a linguagem usual 

e o equipamento falado. Preti (1983) salienta que, em sua essência, a gíria 

constitui-se num vocabulário ligado à vida e à cultura de um grupo social 



60 

 

restrito. Ela tem a função de defesa e preservação de classe. Dentre as 

amostras estudadas, encontramos uma gama de itens lexicais que 

representam a fala do povo. 

 
Exemplo 46 (AQUI PE, 13/08/08) 
 
Durante três anos, sobrinho sacou a grana da aposentadoria 
da tia, que morreu em 2005. Ele jura que não sabia que ela 
tinha batido as botas. Prejuízo foi de quase R$ 400 mil.  
 

A palavra grana, que significa dinheiro, já se tornou comum entre a as 
expressões populares utilizadas em jornais. 

                         Exemplo 47 (AQUI PE, 13/08/08) 

[...]Para onde foi a bolada? É o que a Delegacia de Repressão 
aos Crimes contra a Administração e Serviços Públicos quer 
saber.[...]  
 

Bolada, ou muito dinheiro, também é outra expressão popular das mais 
usadas na oralidade. 

Exemplo 48 (AQUI PE, 06/08/09) 
 
Gringa filezinho é presa com pó  
 

Gringa é uma expressão usada para se referir a uma mulher de outro 
país, estrangeira.  

Filezinho significa uma mulher bonita, principalmente de corpo. 

Exemplo 49 (AQUI PE, 06/08/09) 
 
A galega espanhola Esther Tapia Llorente, 35 anos, quis 
enganar a Polícia Federal, no Aeroporto dos Guararapes, ao 
tentar embarcar para a Europa com nada menos que 6,3 quilos 
de cocaína na bagagem. Ela foi autuada em flagrante e, se 
condenada, poderá ficar em cana por mais de 20 anos  
 

Galega é uma expressão comum no nordeste e significa loira.  

Ficar em cana é o mesmo que permanecer preso. 

Exemplo 50 (AQUI PE, 11/08/09) 
 
A gente deu uma guaribada pra comemorar um ano de vida.  
 

Guaribada significa “melhorar o visual”.  
 
Exemplo 51 (AQUI PE, 11/08/09) 
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Antes mesmo da partida que desclassificou o Santa Cruz na 
Série D, um torcedor do Sport resolveu tirar onda com um rival, 
no bairro do Ibura. Arretado, o tricolor meteu foi bala e matou o 
provocador 

 
Arretado é o mesmo que “com raiva, irritado”. 
 
Meteu (foi bala) significa que alguém disparou muitos tiros. 

 
 
Exemplo 52 (AQUI PE, 12/08/09) 
 
Quem mandou levar tanta lapada?  

 
 

Lapada é uma expressão da fala popular que pode ser utilizada para 
várias coisas, dentre elas “tabefe, surra” e, no caso da linguagem futebolística, 
perder de forma vergonhosa. Em alguns casos, também é utilizada com uma 
conotação sexual. 

 
 
 
Exemplo 53 (AQUI PE, 12/08/09) 
 
Com vergonha e ainda sem saber o que poderia acontecer no 
saguão do aeroporto dos Guararapes, a delegação leonina 
preferiu dar um “drible” nos  vários torcedores que foram ontem 
ao local para protestar contra o time perronha  

 
Perronha significa “ruim de bola”. 

 
Exemplo 54 (AQUI PE, 12/08/09) 
 
Os jogadores do Sport fizeram de trouxa a torcida que foi  
protestar contra o time no Aeroporto, ontem à tarde. 
Caladinhos, eles fugiram pela porta dos fundos.  
 

 
Trouxa é o mesmo que “bobo”. 
                          Exemplo 55 (AQUI PE, 13/08/09) 

Diretoria leonina dá o lavra do Sport  
 
Lavra vem de “lavrar”, que é uma expressão utilizada na oralidade para 

dizer que alguém saiu de algum lugar.  
 
Exemplo 56 (AQUI PE, 13/08/09) 
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O leão levou tanto cacete neste Brasileiro que, ontem, a 
maioria dos membros do futebol foi para o olho da rua. Antes 
tarde do que nunca  
 

Cacete é pancada, mas na linguagem do futebol também é uma 
expressão usada para dizer que um time perdeu de forma vergonhosa. 

 
Exemplo 57 (AQUIPE, 14/08/09) 
 
Priscila causa um rebuliço no shopping  

 
Rebuliço é agitação, desordem. 
    

 Exemplo 58 (AQUI PE, 15 e 16/08/09) 
Cuidado, gaieiros!  

 
Gaieiro é alguém que leva gaia, alguém traído. 
 

Exemplo 59 (AQUI PE,15 e 16/08/09) 
 
Fique ligado até na sua sombra  

 

Ligado é o mesmo que “atento”. 

    Exemplo 60 (AQUI PE, 19/08/09) 
Marido lelé faz esposa refém  

 
Lelé significa “louco, maluco”. 

 
Exemplo 61 (AQUI PE, 20/08/09) 
 
Outro gol no final é de lascar!  

 
Lascar é uma expressão que significa “dar-se mal”. 
               

Exemplo 62 (AQUI PE, 20/08/09) 
 
Fuleragem  
 

A palavra fuleragem é usada quando alguém falha em uma decisão e 

não consegue atender às expectativas do outro. Também pode significar 

“covardia”. 
                                      Exemplo 63 (AQUI PE, 24/08/09) 

  
Depois de derrotar o Vitória, no último sábado, o Sport quer se 
desembestar de vez na Série A  

 
Desembestar tem o sentido de “desenfrear”. 
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  Exemplo 64 (AQUI PE, 26/08/09) 

 
Levou gaia e matou o urso traíra  

 
(Levar) gaia, como explicitado anteriormente, significa ser traído. 

 
Urso é o amante envolvido na traição. 

 
Exemplo 65 (AQUI PE, 26/08/09) 
 
Nego Dal vivia cometendo crimes e, um belo dia, acabou 
preso. Na cadeia, conheceu Robson Pereira. Quando os dois 
saíram de lá, continuaram “aprontando”, mas o muy amigo foi 
além: começou a “pegar” a mulher de Nego Dal, que,com o 
peso na cabeça, meteu bala 
 

Aprontando, nesse caso, tem o sentido de “cometendo atitudes ilícitas”. 

Pegar tem o sentido de “se relacionar com”. 

 
     Exemplo 66 (AQUI PE,26/08/09) 
 

Depois de chifrado, matou o amigo urso  
 

Chifrado é o mesmo que traído. 
     
                                     Exemplo 67 (AQUI PE, 03/08/10) 
 

Meteram bala no jogador Caça Rato  
 
A expressão “Caça Rato” faz referência ao apelido do jogador de futebol, 

Flávio Caça Rato. No entanto, ela é usada para qualificar uma mulher que não 

é exigente na escolha de alguém para se relacionar e fica com várias pessoas, 

sem critérios. 
    Exemplo 68 (AQUI PE, 07/08/10) 

Rubens Pontes (E) imita o Rei fazendo apresentações por aí. O 
problema é que um larápio levou a peruca do cara e ainda 
engravidou a boyzinha dele. Vai ter azar assim lá na... 

 
Boyzinha significa “garota”, “namorada”. 
     
                       Exemplo 69 (AQUI PE, 11/08/10) 

 
O pedreiro toda vez que enchia a lata dava uma de brabo e 
metia porrada na companheira. Uma vez, ele fez um corte no 
braço da esposa, misturou sangue com cana e jogou goela 
abaixo  
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(Metia) porrada é o mesmo que bater. 
Cana significa “cachaça”. 
Goela é “garganta". 

                                       
   Exemplo 70 (14 e 15/08/10) 

 
Quentura até nas novelas  

 
A expressão quentura, nesse título da notícia, refere-se à libido. 
    
                          Exemplo 71 (19/08/10) 

Traficantes folgados são presos na praia  
 

Folgados aparece com o sentido de “despreocupados”. 
 
                  
                          Exemplo 72 (AQUI PE, 19/08/10) 
 

Polícia dá cacetada no tráfico de drogas  
 
(Dá) cacetada aparece nesse exemplo com o sentido de “combate” às 

drogas. 
 

Exemplo 73 (AQUI PE,25/08/10) 
 
Leão vacila em casa  

 
Vacilar significa falhar ou errar. 
 

Exemplo 74 (AQUI PE, 28 e 29/08/10) 
 
Para dar um “grau” na aparência, a mulherada tem um 
verdadeiro leque de opções de salões de beleza, que estão 
cada vez mais baratinhos, baratinhos... (28 e 29/08/10) 

 
(Dar) um grau é o mesmo que “melhorar” o visual. 
 
A partir dessas amostras, verificamos que o jornalista tenta explorar o 

universo do leitor, utilizando um vocabulário rico em gírias e expressões 

populares que permite uma identificação com o público-alvo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao levar em conta que no jornalismo popular a linguagem utilizada 

procura se aproximar ao máximo da fala popular, nosso estudo procurou 

mostrar as características desse tipo de texto jornalístico, utilizando como 

corpus da pesquisa o jornal Aqui PE e os fundamentos teóricos de Koch 

(2008), Marcuschi (2007), Fávero (2009) e Charaudeau (2008) a respeito da 

língua falada e escrita. Consideramos que a linguagem desse jornal está 

próxima da linguagem falada ao verificarmos que, de acordo com Marcuschi 

(2007), as semelhanças e diferenças entre os textos orais e escritos estão 

inseridas em um contínuo tipológico, no qual em uma extremidade temos o 

texto científico, e em outra, a conversação espontânea. Dessa forma, o texto 

do jornal popular tem características mistas, como o fator envolvimento, que é 

típico da língua falada e o fator integração, da língua escrita.  

Procuramos mostrar as marcas da oralidade presentes nos níveis 

discursivo e linguístico dos textos do Aqui PE, já que os estudos a respeito do 

jornalismo popular mostram que esse tipo de linguagem é bem planejada, 

visando a atingir o público-alvo, composto pelas classes mais baixas da 

população (C,D,E).  

Ao levarmos em conta que esse discurso é planejado pelo jornalista com 

a intenção de atingir o leitor de culturas diversas, que teve pouco acesso aos 

estudos e utiliza uma tipologia de linguagem usual como forma de expressão, 

levantamos a hipótese de que há uma simulação de oralidade no jornalismo 

popular, uma vez que a fala é irreproduzível e, por isso, utilizam-se estratégias 

discursivas e até ideológicas para que ocorra uma identificação maior desses 

leitores com a fala popular. Essa simulação acontece principalmente porque o 

sujeito que escreve as notícias não faz parte do mesmo meio social de seu 

público-alvo e, portanto, constrói simulacros do próprio jornal e do leitor. 

Com base nisso, apoiamos nossos estudos na concepção de linguagem 

como encenação, proposta por Charaudeau (2008). Dessa forma, o ato de 
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linguagem deve ser visto como um encontro entre quatro sujeitos e que 

envolve dois processos: o de produção (criado por um EU e dirigido a um TU-

destinatário) e o de interpretação (criado por um TU’-interpretante que constrói 

uma imagem EU’ do locutor). Esses sujeitos envolvidos no ato de linguagem 

são chamados de: sujeito destinatário (TUd), o sujeito interpretante (TUi), o 

sujeito enunciador (EUe) e o sujeito comunicante (EUc).  

O jornalista deve considerar os componentes da situação de 

comunicação, no entanto, pode utilizar estratégias em virtude dos desafios de 

credibilidade e de captação escolhidos por ele. Uma dessas estratégias é a 

elaboração de um discurso muito próximo da fala, que traz uma série de 

expressões populares típicas da oralidade. 

Para fundamentar nossa hipótese, selecionamos e analisamos amostras 

de três períodos distintos do Aqui PE: agosto de 2008, agosto de 2009 e 

agosto de 2010, um total de 34 amostras. Optamos pela análise de manchetes, 

chapéus, títulos, linhas finas e lides das notícias, por acreditarmos, segundo 

mostram os estudos, que há uma maior presença de marcas da oralidade 

nesses gêneros, já que eles funcionam como atrativos para  o leitor.  

Nosso estudo confirmou que os chapéus, as manchetes, linhas finas e 

títulos carregam a maior parte das expressões populares, enquanto as linhas 

finas e os lides da notícia se mantêm mais próximos da linguagem do 

jornalismo tradicional. 

Ao analisarmos as características de tais textos e os recursos 

empregados com base em dois níveis, discursivo e linguístico, pudemos 

confirmar nossa hipótese de que, de fato, há uma simulação de oralidade no 

jornal, visto que:  

 

a) o sujeito (escolarizado) que escreve para o jornal idealiza um público-

alvo (pouco escolarizado) que pode ou não se  identificar com o 

discurso. Sendo assim, ele constrói um discurso baseado na imagem 

que ele tem do outro. 

b) a linguagem do jornal não pode ser completamente baseada nos 

recursos da oralidade porque a fala é irreproduzível em sua totalidade. 

Portanto, ao preparar as notícias, o jornalista se preocupa com a língua 
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culta, com a sintaxe escrita. Assim, ocorre frequentemente um contraste 

entre a linguagem das manchetes, carregada de recursos da oralidade, 

e a linguagem das notícias, presa a sua sintaxe. 

c) Os textos orais e escritos se enquadram no conceito de continuum 

tipológico, na qual há uma relação de proximidade e diferença entre os 

diversos gêneros textuais. Dessa forma, é possível que no texto de um 

jornal popular apareçam recursos que se aproximam da oralidade, uma 

vez que nesse tipo de discurso há traços em comum com a conversação 

espontânea. 

 

Essa pesquisa procurou avaliar um tipo de jornalismo consumido pelas 

classes populares, por um público leitor, em sua maioria, pouco escolarizado. 

Esse jornalismo, chamado de popular, tem assumido uma maior importância 

social, uma vez que informa setores mais amplos da população e não se limita 

a um único estilo de se fazer notícia. Essa relação entre leitor e jornal está 

longe de ser passiva, uma vez que os periódicos fazem sucesso porque há 

uma recompensa aos leitores, sejam elas por causa do entretenimento 

oferecido ou pelo baixo preço. Isso ocorre, principalmente, porque o jornalismo 

popular se pauta pelo interesse do público e não pelo interesse público, dando 

ênfase às temáticas de interesse das classes C, D e E. 
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28 e 29/08/10 

 

 

TEXTOS 

 

AGOSTO DE 2008 

Data: 11/08/08 

Chapéu: Polícia 

Manchete: Procura-se defunto assassino 

Sutiã/linha fina: Todo mundo achava que Rivaldo do Carmo Lopes estava 
morto. Inclusive teve gente jurando que foi ao enterro dele. O problema é que 
Riva passou a perna até na polícia e continua vivo. Ele é acusado de cinco 
homicídios. 

Antetítulo: Mustardinha 

Título: O defunto que mata 

Subtítulo: Delegada da região descobre que suspeito de participação em cinco 
crimes não está morto, como se pensava. Agora é correr atrás dele. 

Lead: Rivaldo do Carmo Lopes, o Riva, 32 anos, é suspeito  de participação em 
pelo menos cinco homicídios. Um deles aconteceu no dia 12 de janeiro de 
2003, quando foi morto o advogado Luiz Celso Barreto Cruz, 56. Depois disso, 
passou a ser procurado pela polícia, mas nunca foi preso. O motivo? Teria sido 
assassinado e enterrado. Foi o que garantiram várias testemunhas em 
depoimento à polícia. “Teve até quem jurou ter ido ao enterro dele”, disse a 
delegada Silvana Lellis. Mas agora ela descobriu  que Rivaldo está “vivinho da 
silva” e fez todo mundo de otário, inclusive a polícia. 
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Data: 12/08/08 

Chapéu: Cachaça braba 

Manchete: Bebeu, caiu e não levantou mais 

Sutiã/linha fina: José Patrício dos Santos, 64 anos, conhecido como o Véio, 
saiu sábado para beber e dançar forró. Não voltou e foi encontrado morto em 
um córrego no distrito de Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Familiares e vizinhos 
disseram que ele vivia bebendo e já tinha caído outras vezes. Agora, não 
levantou mais. 

Antetítulo: Ponte dos Carvalhos 

Título: Afogado na cachaça 

Subtítulo: Depois de sair de casa para dançar em forró, aposentado tomou 
todas e caiu num canal 

Lead: O vício do aposentado José Patrício dos Santos, 64 anos, na bebida 
ignorou conselhos da família, atropelou orientações médicas e deixou de lado 
os limites da idade. Só não venceu a morte. Na noite do último sábado, o idoso, 
conhecido como Véio, saiu de casa embriagado para ir a um forró pé-de-serra 
em ponte dos carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. E sumiu. Somente 
ontem pela manhã, o corpo dele foi encontrado dentro de um canal do distrito. 
Para a polícia, José bebeu, perdeu o controle e caiu na vala de esgoto. Morreu 
vítima de afogamento, de acordo com o delegado Josedite Ferreira, da Força-
Tarefa de Homicídios. 

Data: 13/08/08 

Chapéu: Golpe do além 

Manchete: Morta recebia R$ 10 mil do estado todo mês 

Sutiã/linha fina: Durante três anos, sobrinho sacou a grana da aposentadoria 
da tia, que morreu em 2005. Ele jura que não sabia que ela tinha batido as 
botas. Prejuízo foi de quase R$ 400 mil. 

Antetítulo:  Saque do além 

Título: Tia morta, sobrinho muito vivo 

Subtítulo: Mesmo tendo morrido em 2005, “idosa” continuava recebendo 
pensão de quase R$ 10 mil todo mês. Fraude foi descoberta pela Funape 

Lead: A idosa Maria do Carmo Bastos Ribeiro morreu em 2005, aos 89 anos. 
Mas a conta dela no banco nem parece ter percebido. Desde o falecimento, o 



79 

 

dinheiro depositado todo mês pela Fundação de Aposentadorias e Pensões 
dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape) vinha sendo sacado 
religiosamente como se ela ainda estivesse viva. E não era pouco, a renda 
mensal dela equivalia a quase R$ 10 mil, praticamente 25 salários mínimos. 
Em pouco mais de três anos, a soma chegaria perto de R$ 400 mil. Para onde 
foi a bolada? É o que a Delegacia de Repressão aos Crimes contra a 
Administração e Serviços Públicos quer saber. A polícia abriu um inquérito para 
descobrir quem “se esqueceu” de interromper a retirada da grana depois de a 
mulher ter partido dessa pra melhor. 

Data: 15/08/08 

Chapéu: Assassinato 

Manchete: Encheu a cara e meteu a faca na sogra 

Sutiã/linha fina: Depois de muita bebedeira e discussão,  Marinalva Ricardo 
Gomes, 46 anos, meteu a colher na briga da filha com o genro e acabou morta 
com facadas no pescoço. O crime aconteceu em Campo Grande e Reinaldo 
Correia Júnior, o genro, está foragido 

Antetítulo: Envenenado 

Título: Matou a sogra 

Subtítulo: Depois de uma bebedeira e uma discussão, dona-de-casa é 
assassinada a facadas pelo genro, que fugiu logo após o crime 

Lead: “Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. Talvez se a dona-
de-casa Marinalva Ricardo Gomes, 46 anos, tivesse prestado mais atenção no 
velho ditado popular poderia ter um destino diferente. Na última quarta-feira à 
noite, após discussões rotineiras e muita bebedeira, a mulher foi assassinada 
com facadas no pescoço. Segundo a polícia e os familiares, o principal 
suspeito do crime é o genro da vítima, Reinaldo Correia Júnior, de idade não 
revelada, que está foragido. O homicídio aconteceu na travessa da Rua Alice 
Gomes, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife e atraiu a 
atenção de dezenas de curiosos. 

Data: 19/08/08 

Chapéu: Orgulho 

Manchete: Pernambuco leva Miss Brasil Gay 

Sutiã/linha fina: Lizandra Brunelli, 27 anos, foi eleita Miss Brasil Gay 2008 na 
32ª edição do concurso realizado em Juiz de Fora. Luciano Parabella (seu 
nome de batismo) é paulista, mas representou Pernambuco na competição. 
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Antetítulo: A mais bela 

Título: Ahaaa, uhuuu o Miss Gay é nosso! 

Subtítulo: Lizandra, representante de Pernambuco, levou o mais purpurinado 
concurso do país 

Lead: Um sonho de infância que se realizou. É assim que Luciano Parabella, 
ou melhor, Lizandra Brunelli, define a conquista do título de Miss Brasil Gay 
2008. A eleição, que aconteceu no último sábado, em Juiz de Fora, Minas 
Gerais, reuniu representantes de todo o país. E nós podemos dizer com 
orgulho, a Miss Gay é nossa! 

Data: 22/08/08 

Chapéu: Absurdo 

Manchete: TIP: abandono e prostituição 

Sutiã/linha fina: O caos é total. Parte da cobertura do pavimento térreo ameaça 
desabar. Ontem, duas meninas, uma de 11 e outra de 12 anos, foram 
apreendidas tentando se prostituir no local 

Antetítulo: Caos absoluto 

Título: TIP está caindo aos pedaços 

Subtítulo: Parte da cobertura ameaça desabar, meninas de 11 e 12 anos se 
prostituem no local e o abandono é total 

Lead: O terminal Integrado de Passageiros (TIP) está, literalmente, caindo aos 
pedaços. Parte da cobertura do pavimento térreo, usado para embarque e 
desembarque, afundou na madrugada do domingo, por volta das 3h, e ameaça 
desabar a qualquer momento, assim como o restante do teto daquela área, que 
é repleta de escoras para (tentar) evitar um possível acidente. Após receber 
uma denúncia anônima para a seção Alô! Alô! a reportagem do Aqui PE foi 
conferir o problema e constatou que o TIP está, como diz o povo, “mais pra lá 
do que pra cá”. 

Data: 29/08/08 

Chapéu: Mega-sena 

Manchete: R$ 17 milhões para tirar o pé da lama 

Sutiã/linha fina: Confira dicas de especialistas para jogar na Mega-Sena. 
Amanhã acontecerá  o milésimo sorteio da história da loteria e o prêmio 
acumulado é de R$ 17 milhões. Pernambuco emplacou vencedores nos últimos 
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rateios. Será que chegou a sua vez de virar milionário e botar essa grana no 
bolso? 

Antetítulo: Ainda dá tempo 

Título: Mega-sena nota mil 

Subtítulo: Loteria paga amanhã R$ 17 milhões. Corra e faça sua fezinha até as 
19h. 

Lead: Loteria preferida do brasileiro (pelo menos entre as “oficiais”), a Mega-
Sena chegará amanhã a impressionante marca do milésimo sorteio, em 12 
anos de sucesso. E com uma premiação de respeito: R$ 17 milhões. Se algum 
sortudo colocar as mãos na bolada poderá fazer gracinhas do tipo comprar 
uma frota particular do novo modelo do Gol, da Volkswagen (o G5), que custa 
cerca de R$ 35 mil. Nada menos que 485 veículos desse tipo poderiam ir para 
garagem (se couberem). Se for um tricolor apaixonado, o novo milionário 
poderia pagar mais de sete anos de salário do elenco atual do Santa Cruz. 

 

AGOSTO DE 2009 

Data: 04/08/09 

Chapéu: Crime passional no Alto do Pascoal 

Manchete: Mete a faca pra cima e mata marido 

Sutiã/linha fina: Um cacete daqueles entre um casal acabou vitimando o ex-
presidiário Edvaldo dos Santos, 32. Depois das peixeiradas, a irada Sheila da 
Silva Cordeiro fugiu 

Antetítulo: Alto do Pascoal 

Título: Após briga, mulher mata marido a facadas 

Subtítulo: Suspeita ainda não foi achada 

Lead: Uma briga por conta de ciúmes destruiu não apenas uma relação, mas 
também uma vida, na tarde do último domingo. O ex-presidiário Edvaldo dos 
Santos, 32 anos, conhecido como Vado, teve uma discussão com a 
companheira, a dona de casa Sheila da Silva Cordeiro, que também já teve 
passagem pela polícia. Irritada, ela pegou uma faca peixeira e desferiu golpes 
em Edvaldo, fugindo em seguida. Os golpes foram fatais. Vado não teve 
sequer a chance de ser socorrido para o hospital e, sem resistir aos ferimentos, 
o máximo que conseguiu foi andar até a frente da residência do casal, onde 
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tombou sem vida. O crime aconteceu na casa de nº 470, na Rua Antônio Meira, 
no Alto do Pascoal. 

Data: 06/08/09 

Chapéu: Foi dar uma de esperta e caiu 

Manchete: Gringa filezinho é presa com pó 

Sutiã/linha fina: A galega espanhola Esther Tapia Llorente, 35 anos, quis 
enganar a Polícia Federal, no Aeroporto dos Guararapes, ao tentar embarcar 
para a Europa com nada menos que 6,3 quilos de cocaína na bagagem. Ela foi 
autuada em flagrante e, se condenada, poderá ficar em cana por mais de 20 
anos  

Antetítulo: Se deu mal, hein bonitona? 

Título: Espanhola presa com 6,3kg de cocaína 

Subtítulo: Droga estava em uma mala 

Lead: Agentes da Polícia Federal (PF) realizaram, na noite da última terça-
feira, a segunda maior apreensão de cocaína no Aeroporto Internacional dos 
Guararapes. A droga foi localizada escondida dentro da bagagem da 
espanhola Esther Tapia Llorente, 35 anos, que trabalha como autônoma. No 
interior da mala havia aproximadamente 6,3 kg de cocaína pura. 

Data: 11/08/09 

Chapéu: Edição primeira de luxo 

Manchete: A gente deu uma guaribada pra comemorar um ano de vida. 

Chapéu: Que rivalidade sem graça! 

Manchete: Tricolor assassina rubro-negro 

Sutiã/linha fina: antes mesmo da partida que desclassificou o Santa Cruz na 
Série D, um torcedor do Sport resolveu tirar onda com um rival, no bairro do 
Ibura. Arretado, o tricolor meteu foi bala e matou o provocador 

Antetítulo: Rivalidade fora de campo 

Título: Torcedor assassinado 

Subtítulo: Rubro-negro foi morto no bairro do Ibura após uma suposta 
discussão com um homem que torcia para o Santa Cruz. Acusado ainda está 
sendo procurado 
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Lead: A delegacia do Ibura deve assumir, hoje, as investigações de um 
homicídio que aconteceu horas antes do jogo do Santa Cruz, à tarde, quando 
um torcedor tricolor pegou uma discussão com um rubro-negro, após este 
último tirar onda com o fraco desempenho do time rival. A brincadeira acabou 
mal para o jovem Jeferson de Souza Nascimento, 19 anos, que acabou morto 
atingido por vários tiros de um rapaz de identidade ainda desconhecida. O 
crime aconteceu na comunidade da UR-6, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos 
Guararapes. 

Data: 12/08/09 

Chapéu: Quem mandou levar tanta lapada? 

Manchete: Com medo, Sport fugiu da torcida 

Sutiã/linha fina: Com vergonha e ainda sem saber o que poderia acontecer no 
saguão do aeroporto dos Guararapes, a delegação leonina preferiu dar um 
“drible” nos  vários torcedores que foram ontem ao local para protestar contra o 
time perronha 

Antetítulo:  Olé, olé, olé... 

Título: Enganei um bobo, na casca do ovo... 

Subtítulo: Os jogadores do Sport fizeram de trouxa a torcida que foi  protestar 
contra o time no Aeroporto, ontem à tarde. Caladinhos, eles fugiram pela porta 
dos fundos. 

Lead: Era o local de comemorações. O saguão do aeroporto dos Guararapes 
virou símbolo do time do Sport. Os embarques e desembarques marcaram a 
reta final da Copa do Brasil, no ano passado, e também da Libertadores da 
América. Mas, o orgulho se transformou em vergonha. A festa em protesto. 
Ontem, um pequeno grupo de torcedores – cerca de 50 integrantes da Torcida 
Jovem, além de outros rubro-negros – esperavam os jogadores leoninos 
passarem pelo saguão. Entoando palavras de ordem, em sua maioria 
agressivas e repletas de palavrões, os torcedores protestavam com nariz de 
palhaços e jogando pipoca no chão. 

Data: 13/08/09 

Chapéu: A torcida rubro-negra agradece 

Manchete: Diretoria leonina dá o lavra do Sport 

Sutiã/linha fina: O leão levou tanto cacete neste Brasileiro que, ontem, a 
maioria dos membros do futebol foi para o olho da rua. Antes tarde do que 
nunca 
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Antetítulo: Foi muito bilhete azul, viu? 

Título: Diretoria leonina vai para a rá, ré, ri, ró, rua! 

Subtítulo: De uma vez só, Guilherme Beltrão, Álvaro Figueira e Fred Borba 
caíram fora dos cargos que tinham no futebol rubro-negro. O único que não 
correu foi Carreras 

Lead: A crise parece não ter fim no Sport. Se não bastasse a já existente 
dentro de campo, o problema agora chegou à diretoria. Os rumores quem 
foram ficando cada vez mais fortes, ontem, enfim, tornaram-se realidade. Estão 
afastados do departamento de futebol do Leão Álvaro Figueira, Fred Borba e 
Guilherme Beltrão. Este último, no entanto, é o único que está mesmo fora do 
clube. Os demais passarão a exercer outros cargos à frente do clube. A 
confirmação foi feita pelo próprio presidente rubro-negro, Sílvio Guimarães. 

Data: 14/08/09 

Chapéu: Também, um pedaço de mau caminho daquele... 

Manchete: Priscila causa um rebuliço no shopping 

Sutiã/linha fina: Na noite de autógrafos de seu ensaio pra lá de quente na 
Playboy, ontem, a ex-BBB deixou meio mundo de gente babando. Boa é a 
comida que minha mãe faz... Ela é gostosa! 

Antetítulo: Essa é o que se chama de acaba casamento... 

Título: Todo mundo quis ver a gostosa da Priscila 

Subtítulo: Ex-Big Brother, que posou recentemente para a Playboy, esteve 
ontem no Shopping Recife para uma noite de autógrafos, e todo mundo parou 
para ver. Tinha homem, menino, coroa, mulher... 

Lead: Tumulto e muita gritaria marcaram a noite de autógrafos da ex-Big 
Brother Priscila Pires, ontem, na Livraria Saraiva, no Shopping Recife. Viajando 
o Brasil para divulgar a edição de aniversário da revista em que ela estampa a 
capa do mês de agosto, a gostosa aportou no Recife e foi muito bem recebida. 
Centenas de pessoas lotaram a livraria em busca de um lance sequer, e claro, 
um autógrafo. 

Data: 15 e 16/08/09 

Chapéu: Cuidado, gaieiros! 

Manchete: Um detetive pode estar bem na sua cola, viu? 



85 

 

Sutiã/linha fina: Quem tem rabo preso com alguma coisa é bom começar a ficar 
ligado. Afinal, a profissão de detetive particular ainda continua em alta. E cerca 
de 70% das investigações realizadas em Pernambuco são direcionadas 
somente para casos extraconjugais. É gaia até umas horas. Segura o chifre, 
galera! 

Antetítulo: Fique ligado até na sua sombra 

Título: Detetive: profissão que descobre tudo 

Subtítulo: Misteriosos e corajosos. Assim são os profissionais que se dedicam 
a investigar crimes, traições, assassinatos e localização de paradeiros. Eles 
são danadinhos 

Lead: Ele é, antes de tudo, um profissional misterioso. Quem sabe até um 
desses Sherlock Homes da vida real já esteve na sua cola e você nem faz 
ideia. Apesar de serem mais comuns nos filmes, os detetives, claro, existem e 
podem estar mais próximos do que se imagina. Para o sucesso desta profissão 
é imprescindível, segundo alguns profissionais, correr riscos e ser corajoso, 
além de ter que se adequar aos novos tempos e banir os velhos e antiquados 
hábitos. O mais importante para esses profissionais é alcançar o resultado 
final. 

Antetítulo: Que coceira na cabeça... 

Título: Traição é uma coisa fácil de investigar 

Subtítulo: Detetives afirmam que em apenas uma semana de trabalho é 
possível encontrar pelo menos uma evidência de quem pula a cerca. 
Profissionais agem com os cônjuges em alguns casos. 

Lead: “Quem trai, faz isso pelo menos uma vez por semana”. Essa frase é de 
uma especialista na arte da traição. As freqüentes visitas a motéis são mais do 
que normais. Não que essa mulher seja acostumada a praticar os atos 
distantes da moral comum. De forma alguma. Mas porque ela é uma das 
pessoas mais requisitadas no Recife para investigar casos conjugais. Essas 
investigações, inclusive, são a especialidade de Regina Coely, 38 anos, dos 
quais 21 são dedicados à profissão de detetive. 

Data: 18/08/09 

Chapéu: Será que esse vai ter 100 anos de perdão? 

Manchete: Bandido traíra mata comparsa 
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Sutiã/linha fina: Em Igarassu, dois homens mataram um vigia. Mas antes de 
morrer, a vítima meteu foi bala em um dos ladrões. O que ficou ileso, em vez 
de socorrer, tratou de atirar pra valer no “amigo” 

Antetítulo: Igarassu 

Título: Matou, fugiu e foi executado 

Subtítulo: Homem foi assassinado no carro na madrugada de ontem. Polícia diz 
que ele foi morto pelo comparsa após matarem vigia 

Lead: O assassino virou vítima horas depois de ter cometido um homicídio. 
Morto pelo próprio comparsa, em mais um exemplo de que o submundo do 
crime é traiçoeiro e não abre espaço para camaradagem. É verdade que a 
polícia ainda está com o inquérito em andamento e longe de chegar a uma 
conclusão, mas pelo menos essa é a linha de investigação adotada para 
explicar o assassinato de Carlos André Freire de Lima, 29 anos, morto a tiros 
na madrugada de ontem, no loteamento Novo Igarassu. Pela manhã, o corpo 
foi encontrado no banco de trás de um Fiat Uno de cor branca, abandonado 
num matagal que fica na rua são José, no município de Igarassu. Ele, 
juntamente com outro homem ainda não identificado, teria executado o vigia 
Samuel Vieira da Cunha, 30, que fazia a segurança do Posto Treze, na BR-101 
Norte, no centro de Igarassu, por volta das 22h no domingo. 

Data: 19/08/09 

Chapéu: O cara aí surtou! 

Manchete: Marido lelé faz esposa refém 

Sutiã/linha fina: O desempregado Anderson Araújo Cavalcanti, 22, que 
aparenta ter distúrbios mentais, manteve a mulher Tatiane Lima da Silva, 18, 
presa dentro da própria casa onde vivem, em Nova Descoberta. O drama só 
terminou três horas depois, com o cara se entregando e indo direto para o 
Cotel 

Antetítulo: Dia movimentado em Nova Descoberta 

Título: Mulher é feita refém 

Subtítulo: Companheiro da vítima foi autuado em flagrante após se entregar 
para a polícia 

Lead: Depois de fazer a mulher refém por quase três horas, um desempregado, 
morador do Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, 
terminou autuado por crime de cárcere privado e lesão corporal pela Lei Maria 
da Penha. Usando um pedaço de espelho, um gargalo de garrafa e uma faca 
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de cozinha, Anderson Araújo Cavalcanti, 22 anos, manteve a mulher Tatiane 
Lima da Silva, 18, com quem convive desde 2006, trancada em casa na manhã 
de ontem. Os vizinhos escutaram os gritos da jovem e resolveram chamar a 
polícia. No início da tarde de ontem, uma equipe da Companhia Independente 
de Operações Especiais (CIOE) conseguiu evitar uma tragédia, convencendo o 
desempregado a se entregar e liberar a mulher. Apesar da família do rapaz 
apresentar na Delegacia da Mulher um atestado de insanidade mental, ele 
acabou sendo levado para o Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. 

Data: 20/08/09 

Chapéu: Cai já! Cai já! Cai já! Cai já! Cai já!... 

Manchete: Outro gol no final é de lascar! 

Sutiã/linha fina: O Sport estava conseguindo um empate em 1x1 com o Barueri. 
Mas, aos 45 do 2º, adivinha o que aconteceu... 

Antetítulo: Fuleragem 

Título: Vale não! O Sport é café com leite! 

Subtítulo: O Barueri esqueceu que é covardia ganhar do Leão, e meteu 2x1, 
com um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Também, quem mandou botar 
três bolas na trave? 

Lead: Às vezes, assistir o Sport jogar dá impressão de estar vendo a reprise de 
uma partida. Daquelas que passam exaustivamente nas TVs por assinatura. 
Os erros do time se repetem o tempo inteiro e da mesma forma. Chega a ser 
chato, pois todos já sabem onde estão. O jogo de ontem não foi diferente. O 
rubro-negro voltou a perder no Campeonato Brasileiro. Desta vez foi para o 
Barueri por 2x1 e, novamente, no final da partida. O Leão permanece na 
lanterna da competição, com os mesmos 13 pontos, e segue a passos largos 
seu caminho rumo à Segunda Divisão. No próximo sábado, o Sport enfrenta o 
Vitória, na Ilha. 

Data: 24/08/09 

Chapéu: Parece um sonho 

Manchete: Milagre: Sport e Rubinho vencem! 

Sutiã/linha fina: Depois de um bocado de lapada, o Leão conseguiu ganhar e 
largou a lanterna. Já na Fórmula 1, Barrichelli fez o inacreditável: ser 1º 

Antetítulo: Me belisca para ver se não estou sonhando... 

Título: Agora vai? 
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Subtítulo: Depois de derrotar o Vitória, no último sábado, o Sport quer se 
desembestar de vez na Séria A 

Lead: As vitórias do Sport sobre  Flamengo, Grêmio e Goiás trouxeram a 
esperança que o time iniciaria a sua reação do Brasileiro,o que não aconteceu. 
A sensação voltou após o triunfo de sábado, sobre o Vitória, na Ilha do Retiro. 
Os torcedores mostraram isso nas arquibancadas, os atletas comprovaram nas 
declarações pós-jogo. Se não modificou muito a situação leonina no 
campeonato, o resultado restabeleceu a paz na Ilha do Retiro. Resta saber se 
a reação, desta vez, é de fato ou se a tranqüilidade mais uma vez tem prazo de 
validade. 

Antetítulo: Fórmula 1 

Título: Rubinho venceu uma!!! 

Subtítulo: Depois da vitória de ontem, no Grande Prêmio da Europa, dá pra 
começar a acreditar em Papai Noel, mula sem cabeça, Curupira, Boi Tatá... 

Lead:  Valência – Desde 2004, Rubens Barrichello não vencia na F-1. Mas 
esse jejum acabou ontem. O brasileiro venceu o GP da Europa, no circuito de 
Valência, na Espanha, ao superar o piloto inglês Lewis Hamilton, da McLaren, 
que ficou em segundo lugar. O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, chegou 
em terceiro. 

Data: 26/08/09 

Chapéu: O par de chifres incomodou 

Manchete:  Levou gaia e matou o urso traíra 

Sutiã/linha fina: Nego Dal vivia cometendo crimes e, um belo dia, acabou 
preso. Na cadeia, conheceu Robson Pereira. Quando os dois saíram de lá, 
continuaram “aprontando”, mas o muy amigo foi além: começou a “pegar” a 
mulher de Nego Dal, que,com o peso na cabeça, meteu bala 

Antetítulo: Quem tem um brother desse, não precisa de inimigo 

Título: Depois de chifrado, matou o amigo urso 

Subtítulo: Homem foi preso porque foi encontrado com uma arma em casa. 
Porém, a polícia descobriu que ele assassinou um colega de xadrez que estava 
pegando a mulher dele 

Lead: Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel). 
Penitenciária Agroindustrial São João (PAI-SJ). Presídio Professor Aníbal 
Bruno e Penitenciária Barreto Campelo. O ex-presidiário Carlos Adriano de Sá 
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Barros, 28 anos, conhecido como Nego Dal, já teve passagem por todos esses 
lugares. Ele foi preso em 2005 por tráfico de drogas e, em 2007, foi parar no 
xadrez ao ser autuado pela Lei Maria da Penha, depois de agredir a mulher. 
Nessas idas e vindas, fez até um coleguinha dentro da prisão. Robson Pereira 
do Nascimento. Mas a amizade não durou muito. Quando os dois estavam em 
liberdade, Nego Dal descobriu que a companheira dele estava mantendo 
relações sexuais com o amigo. A polícia acredita que Robson foi morto por ele 
em 28 de março deste ano, com o auxílio de um comparsa, Maurílio de Souza 
Barros Cavalcante, 21. Os dois já vinham sendo investigados pela Delegacia 
do Alto do Pascoal e, na manhã de ontem, foram apresentados. A dupla foi 
capturada na tarde de segunda-feira, naquela localidade. Maurílio foi liberado 
após prestar depoimento. Já Carlos foi matar as saudades do xilindró. 

Data: 27/08/09 

Chapéu: Sumiço do bigodudo 

Manchete: A gente paga uma grade de cerveja pra quem achar Belchior 

Sutiã/linha fina: Ao saber que, desde 2007, a família do cantor não tem idéia do 
paradeiro dele, o Aqui Pe resolveu dar uma força na investigação. Então, 
amigo, tá esperando o quê? 

Antetítulo: Foi por medo de avião? 

Título: Achar Belchior virou paixão nacional 

Subtítulo: Cantor cearense, que marcou os anos 70com suas canções, 
desapareceu há tempos, deixando um monte de dívidas. Mas andou sendo 
visto por aí, recentemente 

Lead: Onde está Belchior? Em tom de piada, essa pergunta tem sido 
respondida incontáveis vezes na internet desde o último domingo, quando o 
Fantástico exibiu uma reportagem noticiando o sumiço do cantor cearense, 
autor de clássicos da MPB gravados nos anos 70 por Elis Regina (“Velha roupa 
colorida” e “Como nossos pais”) e Roberto Carlos (“Mucuripe”). O blog “Cadê 
Belchior?” (cadebelchior.tublr.com), por exemplo, “insere” o artista brasileiro em 
vários momentos históricos por meio de fotomontagens. Como um dos rostos 
da capa de Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, posando ao 
lado de Hitler, correndo ao lado do jamaicano Usain Bolt, um dos maiores 
velocistas do mundo. 

Data: 31/08/09 

Chapéu: Chegou a hora de coçar o bolso 

Manchete: Belchior é encontrado. Só falta a gente pagar as cervejas 
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Sutiã/linha fina: Acabou o mistério. No programa Fantástico, da Rede Globo, a 
experiente repórter Sônia Bridi conseguiu encontrar o bigodudo, que estava 
sumido há dois anos. Então, como promessa é dívida, convidamos a jornalista 
para tomar a grade conosco... 

Antetítulo: Acharam o bigodudo 

Título: Belchior apareceu 

Subtítulo: Fantástico mostrou que ele estava no Uruguai, traduzindo suas 
músicas ao espanhol 

Lead: Fim do mistério. O cantor Belchior, que para a família estava 
desaparecido desde 2007, e para alguns amigos, há alguns meses, apareceu 
ontem na tela da TV Globo, no Fantástico, mesmo programa que no domingo 
passado tinha mostrado a reportagem de seu sumiço,levando a uma febre na 
internet em torno do bigodudo cantor (notícias sobre o desaparecimento dele já 
haviam sido dadas em alguns jornais, mas tudo que sai na Globo, como 
sabemos, alcança níveis maiores). 

AGOSTO DE 2010 

Data: 01/08/2010 

Chapéu: Pense nos lugares famosos! 

Manchete: Minha comunidade tem nome de novela 

Sutiã/linha fina: Roque Santeiro, Dancing Days, Roda de Fogo... Esses são 
nomes de novelas que acabaram batizando também alguns locais do Recife. 
Onde Dona Maria da Conceição (ao lado) mora já teve até uma Viúva Porcina. 
Danou-se! 

Antetítulo: Vivendo como celebridade... 

Título: Comunidades têm nomes de novelas 

Subtítulo: O Aqui PE visitou algumas localidades no Grande Recife 

Lead: As novelas fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros. Durante 
meses, os telespectadores acompanham cada capítulo na ansiedade de 
assistir ao próximo e saber qual será o destino dos personagens. Os folhetins 
são uma paixão tão grande que seus títulos viraram nomes de várias 
comunidades no Grande Recife. Entre elas, Roque Santeiro, Roda de Fogo, 
Dancing Days, Saramandaia e Rosa Selvagem. As localidades foram criadas 
por moradores vindos de outras áreas, de invasões. Muitos não tinham para 
onde ir e precisavam de um lugar para viver com suas famílias. Os pequenos 
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barracos, inicialmente, transformaram-se nas grandes comunidades que 
podemos observar atualmente. A reportagem do Aqui Pe visitou algumas, 
conversou com os moradores e descobriu curiosidades. 

Antetítulo: Bem longe das telinhas 

Título: Histórias engraçadas motivam os batismos 

Subtítulo: Vidas dos personagens têm muita repercussão nas comunidades 

Lead: As novelas trazem enredos românticos, emocionantes e engraçados e 
ficam guardadas nos corações dos fãs. O Aqui PE relembra um pouco das três 
histórias de sucesso que levam nomes de comunidade no Recife. 

Data: 02/08/2010 

Chapéu: Assim é demais! 

Manchete: Santinha roubado no Arruda 

Sutiã/linha fina: Mesmo voltando a perder muitos gols, o Tricolor acabou 
prejudicado pela não-marcação de um pênalti claro no final do jogo contra o 
Confiança 

Antetítulo: Série D 

Título: Passaram a mão no Santinha 

Subtítulo: Mesmo voltando a abusar de perder gols, o time tricolor foi 
prejudicado com a não-marcação de um pênalti no finalzinho do jogo contra o 
Confiança 

Lead: O Santa Cruz perdeu a chance de dar um importante passo rumo à 
classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O 
tricolor ficou no empate em 0x0com o Confiança, ontem, no estádio do Arruda, 
desperdiçando pela segunda vez na competição pontos dentro de casa. 
Mesmo perdendo gols, o Tricolor ainda foi prejudicado com a não-marcação de 
um pênalti no finalzinho do confronto. Agora, a equipe coral terá que se 
recuperar longe dos seus domínios. O próximo desafio é contra o mesmo 
adversário, só que agora em Sergipe, no domingo que vem. 

Data: 03/08/2010 

Chapéu: Agradeça aos céus por ter sobrevivido 

Manchete: Meteram bala no jogador Caça Rato 
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Sutiã/linha fina: O atacante do Timbaúba foi a uma festa na Campina do 
Barreto, no domingo. Chegando lá, ele se desentendeu com um homem e se 
deu mal. Pelo menos Caça Rato já recebeu alta médica. 

Antetítulo: Atentado 

Título: Flávio Caça Rato escapou por pouco 

Subtítulo: O jogador do Timbaúba foi baleado depois de uma discussão na 
Campina do Barreto 

Lead: O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a 
tentativa de assassinato do jogador do Timbaúba Flávio Augusto do 
Nascimento, de 24 anos, conhecido por Flávio Caça Rato. Ele foi baleado com 
dois tiros, na noite do último domingo, no bairro da Campina do Barreto, no 
Recife, após se desentender com dois homens. Um dos suspeitos foi 
identificado por Wesley. O atacante foi socorrido e encaminhado ao Hospital da 
Restauração (HR),onde foi atendido e já recebeu alta médica. Horas antes, ele 
tinha jogado contra o Pesqueira e venceu por 3x0, na série B do Campeonato 
Pernambuco. Um dos gols foi dele. 

Data: 05/08/2010 

Chapéu: Foi inventar de bater em mulher... 

Manchete: Condenado por ter dado em Luana Piovani 

Sutiã/linha fina: Ainda não se saber qual será apena, mas, na época da 
agressão, aLei Maria da Penha já estava em vigor. Por isso, o ator Dado 
Dolabella, o metido a brabo, acabou se dando mal. Já Luana está rindo à toa 

Antetítulo: Celebridades 

Título: Dado Dolabella é condenado 

Subtítulo: Ator foi acusado de agredir sua ex-namorada Luana Piovani, em 
2008. Na época, a Lei Maria da Penha já estava em vigor 

Lead: Quase dois anos após ser acusado de agredir a atriz Luana Piovani 
numa boate da Zona Sul do Rio de Janeiro, o ex-ator global Dado Dolabella foi 
condenado pelo 1º juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. A 
informação foi divulgada na tarde de ontem pelo advogado da atriz, Marcelo 
Quintanilha Salomão. A pena, no entanto, ainda é desconhecida, pois o 
processo, analisado pela juíza Ane Cristine Scheele Santos, corre em segredo. 
Os advogados de Dolabella afirmaram à imprensa ainda não terem tomado 
conhecimento da sentença, mas caso seja condenatória, eles devem recorrer. 
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Segundo o promotor Rodrigo Otávio Arvellos Spinola, as chances do artista 
parar atrás das grades são mínimas, já que o acusado é réu primário. 

Data: 07/08/2010 

Chapéu: Vamos ajudá-lo, pessoal! 

Manchete: Roubaram a peruca de Roberto Carlos cover 

Sutiã/linha fina: Rubens Pontes (E) imita o Rei fazendo apresentações por aí. O 
problema é que um larápio levou a peruca do cara e ainda engravidou a 
boyzinha dele. Vai ter azar assim lá na... 

Antetítulo: Quem tem um amigo desses... 

Título: Teve peruca roubada e ainda levou chifre 

Subtítulo: Jovem que faz cover de Roberto Carlos está sem os cabelos depois 
que um amigo teria roubado sua peruca. O espertinho ainda engravidou a 
boyzinha do “astro” 

Lead: “Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um 
mundo tão distante”. Na década de 1970, o cantor Roberto Carlos já entoava 
esses versos sem imaginar que um dia eles seriam tão significativos para um 
cover do Rei, que perdeu os cabelos. É o humorista Rubens Pontes, 25 anos, e 
o cabelo, na verdade, é uma peruca. “É uma situação muito louca, mas vou 
contar para vocês. Faço imitações do Rei Roberto Carlos há quase dois anos, 
e há um mês estou sem poder fazer apresentações com esse personagem 
porque um amigo roubou a peruca que eu usava nos shows”, contou Rubens. 

Data: 10/08/2010 

Chapéu: Tamarineira 

Manchete: Cansada de apanhar, mulher mata marido 

Sutiã/linha fina: Depois de mais uma briga entre um casal de sem-teto, a 
mulher que vivia apanhando do companheiro arretou-se e meteu a faca pra 
cima. O homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ela foi levada 
para a Colônia Penal e disse que só queria dar um susto nele 

Antetítulo: Crime na Zona Norte 

Título: Mulher mata marido para não apanhar 

Subtítulo: Casal que vivia em um casarão na Avenida Norte, no bairro da 
Tamarineira, teve uma discussão na noite do domingo. Mulher acabou matando 
o companheiro a facadas 



94 

 

Lead: Noite de bebedeira e muita discussão termina em morte no bairro da 
Tamarineira, Zona Norte do Recife. A vítima foi Gildo Martins de Santana, 30 
anos. Ele discutiu com a esposa, Jaudisleide Luzia, que acabou efetuando três 
facadas contra ele, segundo a polícia. O crime aconteceu na noite do último 
domingo, por volta das 22h, na Avenida Norte, onde o casal de sem-teto estava 
vivendo. 

Data: 11/08/2010 

Chapéu: O vampiro de Cavaleiro 

Manchete: Bebeu o sangue da mulher com cachaça 

Sutiã/linha fina: Toda vez que ficava bicado, o pedreiro Wellington Vicente da 
Silva, 32, dava uma de brabo e batia na esposa. Um dia, o covarde ainda 
engoliu o sangue dela misturado com cana. A vítima hoje passa bem. O cara 
foi direto pro Cotel 

Antetítulo: Cavaleiro 

Título: Após bater na mulher, bebeu o sangue dela 

Subtítulo: O pedreiro toda vez que enchia a lata dava uma de brabo e metia 
porrada na companheira. Uma vez, ele fez um corte no braço da esposa, 
misturou sangue com cana e jogou goela abaixo 

Lead: O fim de uma vida de agressões e muito sofrimento. Um homem suspeito 
de agredir a esposa e até beber o sangue dela após mais uma seção de 
espancamento está atrás das grades. O pedreiro Wellington Vicente da Silva, 
32 anos, foi preso, no final da tarde do último domingo, no Alto dos Prazeres, 
no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. Ele é suspeito de agredir 
a esposa Joana Darck Bezerra da Silva, 22, depois de ter tomado dois litros de 
cachaça. 

Data: 14 e 15/08/2010 

Chapéu: Haja Viagra! 

Manchete: Vovôs e vovós ainda dão no couro 

Sutiã/linha fina:  

Antetítulo: E nem precisam de Viagra... 

Título: Quem disse que os vovôs não transam? 

Subtítulo: Aqui PE encontrou um pessoal que diz ainda ser muito bom de cama 
e sem precisar de remédio 
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Lead: “Faço sexo pelo menos uma vez por semana. Não existe nada melhor 
para a saúde do que ter uma vida sexual ativa”. A frase é do comerciante 
Antônio Farias, 70 anos. Assim como ele, cerca de 47% dos idosos brasileiros 
afirmam fazer sexo regularmente, segundo uma pesquisa realizada em 2008. O 
número aponta para uma realidade muito diferente da que os mais jovens 
costumam imaginar. “É muito difícil para a gente pensar que os que têm mais 
de 60 anos ainda transam. Eu mesmo não quero nem imaginar meus avós na 
cama”, brincou o universitário William Pontes, 22 anos. 

Antetítulo: Eita povo danadinho! 

Título: Quentura até nas novelas 

Subtítulo: A vida picante entre as pessoas da terceira idade tem destaque 
também na telinha da Globo 

Lead: A novela Passione, veiculada no horário nobre da TV Globo, tem 
abordado a questão do sexo na terceira idade de forma inédita. Os 
personagens Olavo, interpretado por Francisco Cuoco, de 76 anos, e Clô, por 
Irene Ravache, 65, mantém uma relação picante. Ainda há a insinuação de que 
a personagem Brígida (Cleide Yáconis, 83) trai o marido (Leonardo Vilar, 85) 
com o motorista (Elias Gleizer, 76). 

Data: 19/08/2010 

Chapéu: Agora vão descansar na cadeia... 

Manchete: Traficantes folgados são presos na praia 

Sutiã/linha fina: Cinco homens foram presos em flagrante por policiais federais 
quando curtiam uma pousada em porto de Galinhas. Com eles, a PF encontrou 
um “mar” de drogas 

Antetítulo:  Nem choro nem vela 

Título: Polícia dá cacetada no tráfico de drogas 

Subtítulo: Agentes da Polícia Federal prenderam cinco pessoas em Porto de 
Galinhas 

Lead: Uma quadrilha interestadual especializada em tráfico de entorpecentes 
foi desarticulada pela Polícia Federal. Cinco homens foram presos em flagrante 
com dez tabletes de crack em forma de tijolo, pesando aproximadamente 
10,3kg, o suficiente para fabricar 40 mil pedras da droga, além de 3,1kg de 
pasta base de cocaína. O grupo foi capturado em uma pousada na praia de 
Porto de Galinhas, no litoral Sul. Essa foi considerada a maior apreensão de 
crack realizada este ano. 
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Data: 20/08/2010 

Chapéu: Dá maracugina pro boi de chifre 

Manchete: Touro doidão pula cerca e fere 40 pessoas 

Sutiã/linha fina: Durante uma tourada, o bicho endoidou o cabeção, invadiu a 
arquibancada e caiu em cima do povo. Um garoto está em estado grave. Caso 
aconteceu na Espanha 

Antetítulo: Pernas pra que te quero 

Título: Touro maluco fere 40 pessoas 

Subtítulo: Animal causou a maior confusão ao invadir uma arquibancada 
lotada. Um menino de 10 anos está internado em estado grave 

Lead: Um incidente inusitado causou pânico em uma arena de touros em 
Tafalla, na região de Navarra, no norte da Espanha. Um touro saltou a barreira 
da arena e chegou à arquibancada lotada, ferindo cerca de 40 pessoas, 
segundo a prefeita da cidade, Cristina Sota. O tumulto ocorrido na quarta-feira, 
durou cerca de 15 minutos, até o touro ser controlado nas grades por 
funcionários do local e, em seguida, sacrificado. 

Data: 25/08/2010 

Chapéu: Já vi esse filme antes... 

Manchete: Leão tropeça / Timbu apanha 

Sutiã/linha fina: Numa noite em que tudo deu errado para os times 
pernambucanos, o Sport, pra variar, empatou com o lanterna Vila Nova, na 
Ilha. Já o Náutico perdeu para a Macaca 

Antetítulo: Que noite, viu? 

Título: Leão vacila em casa 

Subtítulo: Pra variar, o Sport não consegue vencer um lanterninha na Ilha do 
Retiro 

Lead: Decepção. Assim pode ser considerado o empate em 0x0 entre Sport e 
Vila Nova, ontem, na Ilha do Retiro. Faltou inspiração, qualidade e criatividade 
ao time leonino. Com esse resultado, os rubro-negros caíram para a 14ª 
posição, com 20 pontos conquistados. O jogo começou do jeito que todo 
torcedor do Sport queria. A equipe rubro-negra partiu para cima do Vila e só 
não abriu o placar porque o goleiro Max fez pelo menos três grandes defesas. 
A principal delas foi quando ele se esticou todo para evitar o que seria um 
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golaço do lateral esquerdo Matheus, que  deu um chapéu no marcador antes 
de soltar o pé. 

Data: 26/08/2010 

Chapéu: Se eu mascar um bicho desse, viro rei na hora... 

Manchete: Mulheres passam mal com chiclete envenenado 

Sutiã/linha fina: Colegas de trabalho receberam os doces de um conhecido e 
acabaram no hospital. O caso ainda é um mistério em Caruaru 

Antetítulo: Esse doce eu não queria nem de graça... 

Título: Mulheres passam mal ao chupar chiclete 

Subtítulo: Colegas de trabalho receberam a guloseima de um conhecido. Elas 
disseram que a bala estava envenenada. O acusado se defendeu e disse que 
não sabia de nada. 

Lead: Duas mulheres passaram mal após mastigar chicletes oferecidos por um 
ex-colega de trabalho. Denise Lima da Silva e Iara Maria Monteiro foram 
atendidas em hospitais de Caruaru, no Agreste pernambucano, e prestaram 
depoimento á delegacia seccional do município. Em depoimento, elas 
informaram que o doce estava envenenado. O suspeito, Jalmir da Silva 
também foi ouvido por policiais e se defende, alegando que comprou as 
guloseimas de um ambulante. 

Data: 28 e 29/08/2010 

Chapéu: É pra virar filé! 

Manchete: Só fica feia quem quiser! 

Sutiã/linha fina: Para dar um “grau” na aparência, a mulherada tem um 
verdadeiro leque de opções de salões de beleza, que estão cada vez mais 
baratinhos, baratinhos... 

Antetítulo: Pra endoidar a macharada... 

Título: Você pode ficar bonita sem gastar muita grana 

Subtítulo:  Salões de beleza estão cada vez mais populares, e os baixos preços 
dos serviços estéticos atraem pessoas de todas as classes sociais 

Lead: Bem que o poeta e compositor carioca Vinícius de Moraes já dizia “as 
feias que me perdoem, mas beleza é fundamental”. É por isso que, cada vez 
mais, as mulheres têm procurado os salões de beleza. Esses 
estabelecimentos, considerados por muitas como o templo da estética, são 
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freqüentados religiosamente por pessoas de todas as classes sociais, díades e 
crenças. Nos salões do Grande Recife, diversos serviços são oferecidos e vão 
desde uma simples lavagem de cabelos até massagens relaxantes que duram 
um dia inteiro. 

 

 

 

 




