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"Olha, descobre este segredo: uma coisa são duas – ela mesma e sua imagem. Repara mais 

ainda. Uma coisa são inúmeras coisas. Sua imagem contém infinidade de imagens em estado de 

sonho, germinando no espaço e na luz. E as criaturas são também assim, múltiplas de si 

mesmas. A variedade de imagens revela o mundo que nasce a cada instante em que o 

contemplas: formas, ritmos, ângulos, expressões, impressões, fragmentos, síntese. 

A imagem é um ser vivo, como os demais seres. E quer penetrar em teu espírito, habitá-lo como 

hóspede afetuoso. Se a recolheres com toda pureza da vista e completa simpatia da mente, ela 

te enriquecerá. Estas imagens vão mais longe do que os meios intersiderais de comunicação. 

Insinuam-se na profunda região da vida." Carlos Drummond de Andrade in Cadeira de 

Balanço. 
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Resumo 

Capas do jornal Meia-Hora: Uma análise discursiva do verbal e não verbal. 

 

As capas do jornal Meia-Hora são conhecidas pelo seu tom cômico em divulgar a 

notícia. Elas possuem uma formulação complexa que exige do sujeito-leitor um 

conhecimento prévio das manchetes e/ou uma familiaridade com as formas linguísticas 

que são utilizadas. O objetivo do trabalhar é analisar a discursividade que se apresenta 

nas capas de diferentes épocas, diferentes temas e verificar os recursos que o jornal 

utiliza. Seja verbal, não verbal, ou os dois simultaneamente. E dar uma proposta de 

Tipologia de Capas nas quais se dividem em: 1) Contiguidade de imagens e polissemia 

lexical; 2)Ambiguidade e polissemia lexical; 3)Contiguidade e implícitos; 4) 

Silenciamento e interdição do dizer e 5) Mesclagem e processos lexicais. Ao todo foram 

analisadas 13 capas e constatou-se nelas uma teia discursiva complexa em que verbal e 

não verbal são explorados em seus limites máximo. Para tanto, serão utilizados os 

pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa e conceitos como Discurso 

Lúdico (ORLANDI, 1987) e Discurso Polêmico (idem) e Imagem (SOUZA, 2001).  

 

Palavras-chave: Discursividade; verbal; não verbal; Meia-Hora 
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Abstract  

Newspaper Meia-Hora: A discursive analysis of verbal and nonverbal. 

 

The Meia- Hora newspaper covers are known for their comic tone to disseminate the 

news. They have a complex formulation that requires from the reader prior knowledge 

of the subject in the headlines and / or familiarity with the linguistic forms that are used. 

The goal of this work is to analyze the discourse that appear on the covers of different 

times, different themes and verify the resources that the newspaper uses. Whether 

verbal, nonverbal, or both simultaneously. And give a proposed typology in which the 

following items prevail: 1) Contiguity of images and lexical polysemy; 2 ) Lexical 

ambiguity and polysemy ; 3 ) Contiguity and implicit; 4) Silencing and interdicting say 

e 5) Blending and lexical processes. Altogether 13 cases were analyzed and a complex 

discursive web was found. To do so, the notions of the french Discourse Analysis will 

be used as well as concepts such as Speech Playfulness (ORLANDI, 1987) and 

Controversial Speech (ditto) and Image (SOUZA, 2001). 

 

Keywords: Discourse; verbal, nonverbal; Meia-Hora 
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Introdução 

           O que constitui um jornal? Quais elementos deve ter para ser denominado um 

jornal?  Ter lead (pequeno texto que aborda ou resume os principais temas de uma 

matéria jornalística)? Estar vinculado a uma instituição jornalística que se denomine 

como tal? Ao longo dessa pesquisa, e para dizermos a verdade, bem antes disso, 

percebemos que jornais populares não eram considerados jornais pela formulação que 

faziam das notícias ou por darem visibilidade às notícias que nem sempre estão em foco 

em jornais dito “sérios”. 

Os jornais “sensacionalistas”1 são menosprezados por manuais de redação ou 

por acadêmicos-cientistas bem conceituados, ao despertar emoções em seus leitores. Por 

esse motivo, são execrados e marginalizados por trazerem uma informalidade no modo 

de levar notícia aos leitores. Um dos motivos para pesquisar o Meia-Hora de Notícias 

(doravante apenas Meia-Hora) é, sem dúvida, essa informalidade, mas também por ter 

um nível muito complexo de linguagens que são arquitetadas e apresenta um diferencial 

se comparado com os demais periódicos, inclusive com outros jornais populares. 

           As formas de linguagem com que o Meia-Hora trabalha são várias, porém uma 

das primeiras que mais chamou a atenção são os usos da imagem. Depois os usos de 

jargões, gírias, bordões, ambiguidades, memes2 de internet e as formações lexicais. 

Tudo isso contribui para o alto nível de complexidade que permeia as capas do jornal. 

Outra questão interessante de se pensar é em relação ao lugar onde o jornal é 

distribuído. No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, estado o qual o tabloide 

é vinculado, há uma enorme desigualdade social. Tal situação passa pelo conhecimento 

das pessoas e há uma distinção em que a classe mais rica, mais favorecida, obtém 

produtos de qualidade e distintos da classe pobre ou menos favorecida, isso também se 

aplica aos jornais. Periódicos para as classes mais altas são considerados bem escritos, 

são atribuído a eles o rótulo de imparciais/ idôneos e, em relação à notícia, trazem 

sempre manchetes sérias, abordando cultura, economia, saúde, etc. Já à classe de baixa 

renda dirigem-se jornais que usam gírias e jargões, trazem um apelo grande à vida dos 

                                                           
1 Sensacionalismo é algo bastante debatido no âmbito da comunicação social. Embora seja algo atribuído 

apenas aos jornais populares, podemos ver jornais classificados como ilustre sendo sensacionalista. 

2 Memes de internet é uma brincadeira/piada que se espalha pela internet. 
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famosos, um foco grande no futebol, fotos de mulheres desnudas e temas que, quase 

sempre, não possuem visibilidade nos jornais ditos sérios. 

Antes de explicitarmos a pesquisa que aqui se encontra, lemos/ pesquisamos 

trabalhos que tinham o Meia-Hora como objeto de estudo. Pontuamos aqui dois 

trabalhos: o de Campos (2013)3 e o de Santos (2013)4. O Primeiro faz análise em 

âmbito polifônico das projeções dos diferentes enunciadores nas manchetes dos jornais 

Meia-Hora e Expresso. O segundo faz uma análise de um novo modo de fazer jornal, 

mais conhecido como Infotenimento, uma maneira de fazer a junção de Informação e 

Entretenimento. Ambos os trabalhos não analisam o não verbal e a complexidade das 

capas do tabloide. O primeiro, embora trabalhe também com a Análise do Discurso 

(assim como nosso trabalho), traz como objetivo outras questões diferentes das nossas. 

Esta dissertação propõe uma outra perspectiva, sob à luz da Análise de Discurso, 

predominantemente e, analisando apenas as capas do jornal Meia-Hora. Não houve um 

período fixo de coleta das capas, antes de iniciarmos a pesquisa algumas já eram 

bastante evidentes para o trabalho, logo o recorte temporal não foi significativo aqui. 

Este trabalho teve seu início ainda na graduação no período de Iniciação Cientifíca. No 

início de 2011 observamos em algumas reuniões do grupo Discurso e ensino: 

trabalhando o verbal e o não verbal como as capas seriam produtivas para a pesquisa. 

Depois houve um tempo de coleta, das quais algumas já tinha sido escolhidas, posto que 

já eram conhecidas. Este período foi de 2011 (com algumas já escolhidas) até fim de 

2013. Trabalharemos também com a afirmação que o Meia-Hora é um jornal popular, 

por angariar um número grande de leitores, e sensacionalista uma vez que provoca as 

emoções nos leitores. 

Propomos como objetivo principal explicitar os fios que tecem a discursividade 

do jornal, formulando uma tipologia de capas a partir da análise dos jogos linguageiros 

nas manchetes e a partir da correlação entre imagens e textos, que são explorados na 

diagramação das capas aqui escolhidas dos quais foram critérios discursivos que foi 

determinante para a definição do corpus. Critérios como as imagens, a diagramação, as 

cores, os enunciados ambíguos, etc. 

                                                           
3 Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Linguística na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. 

4 Monografia de Final de Curso em Comunicação Social/Jornalismos na Universidade Federal de Viçosa. 
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 Para atingirmos os nossos objetivos, traçamos um percurso específico: no 

capítulo um, seguido à introdução, discorremos sobre os Pressupostos Teórico-

Metodológicos, fazendo uma revisão da literatura sobre Análise de Discurso (doravante 

AD), com os estudos sobre o verbal e não verbal. Faremos uma pequena incursão a 

outras áreas do conhecimento, como Linguística Cognitiva e a Filosofia da Linguagem, 

como formulada por Bakhtin.   

No segundo capítulo, apresentamos o nosso objeto, o jornal Meia-Hora.  Neste 

mesmo capítulo pinçaremos alguns aspectos da história do jornalismo no Brasil e no 

mundo, e do surgimento da imprensa dita sensacionalista, classificação muitas vezes 

atribuída ao tabloide.  

A análise de copus preenche o terceiro capítulo. São treze5 capas analisadas 

escolhidas a partir do instante que consideramos as manchetes, do ponto de vista 

linguístico e discursivo visivelmente elaboradas.  Nestas são flagrantes: os processos de 

formações lexicais; os implícitos daí decorrentes; a exploração da diagramação 

colocando em contiguidade notícias diferentes, logo sugerindo outros textos não ditos; 

além dos silenciamentos que perpassam alguns fatos. Enfim, a exploração de diferentes 

formas de linguagem como recursos no trabalho como efeitos de sentidos. 

A conclusão traz as considerações finais sobre o trabalho pontuando as análises 

aqui apresentadas e os resultados que a pesquisa proporcionou, mostrando as 

contribuições que a pesquisa pode trazer para Análise de Discurso, para a Linguística e 

os estudos em Letras e para os estudos em Comunicação Social. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 No entanto, mais capas foram coletadas ao longo da pesquisa. Desde 2011 até o fim de 2013. As capas 

podem ser visualizadas nos anexos deste trabalho. 
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1  Pressupostos Teórico-Metodológicos 

A Análise de Discurso é um termo utilizado por diversas correntes. Podemos 

fazer uma distinção na qual há a Análise de Discurso de linha norte-americana e a 

Análise de Discurso de linha francesa.  A primeira tem um enfoque maior na Análise da 

conversação, enquanto a segunda tem um maior interesse por textos institucionalizados 

(como por exemplo, discurso midiático, discurso político, discurso religioso, etc.). 

Nesta dissertação vamos trabalhar com Análise de Discurso (doravante AD) de 

linha francesa. No entanto, mesmo nessa rubrica há divisões. Vamos diferenciar apenas 

duas, a primeira, que surgiu foi na década de 60 do século XX na França, com nomes 

como Michel Pêcheux, Denise Maldidier, entre outros, que faziam análises de textos da 

esquerda política, com uma metodologia própria da AD. Da segunda vertente, podemos 

pontuar os trabalhos do professor Patrick Charaudeau no CAD (Centre d’Analyse du 

Discours) da Universidade Paris XIII, o qual pratica análise semiótica dos discursos 

sociais. A AD eleita aqui será a de vertente fundada por Michel Pêcheux e que foi 

altamente difundida no Brasil por Eni Orlandi e seu grupo. 

 

1.1  Análise de Discurso no Brasil6 

No Brasil, a corrente inspirada pelas obras de Michel Pêcheux teve um grande 

nome: Eni Orlandi. É aqui que os estudos sobre o discurso mantiveram uma filiação 

teórica, mas se reinventaram, se desenvolveram, mantendo certos princípios 

idiossincráticos, como a relação entre língua/sujeito/história, ou, mais precisamente, a 

relação língua/ideologia. No Brasil não houve essa distinção imaginária entre textos 

escritos e textos orais, divisão tão comum entre as correntes européias e norte-

americanas. 

Linguista de formação, Eni Orlandi teve que enfrentar o pragmatismo de seus 

colegas linguistas. Diferente das críticas enfrentadas na França, onde os adeptos da 

sociolinguística questionavam uma maior formalização, aqui colocavam a AD como um 

ramo da pragmática. 

                                                           
6 Tópico baseado no texto “A Análise de Discurso em suas diferentes tradições intelectuais: o Brasil.” 

ORLANDI (2007). 
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Os trabalhos e as pesquisas feitos pela professora foram muito significativos 

como, por exemplo, a definição de uma Tipologia de Discurso, o trabalho sobre o 

Silêncio, entre outros. O trabalho sobre o Silêncio foi muito importante para se pensar 

outras materialidades que não fossem só a de natureza verbal. 

Uma das principais características da AD, que a distingue de outras disciplinas, 

reside no fato de não ter metodologia fechada. Desta forma, propõe-se um arcabouço 

teórico-metodológico, em que metodologia e teoria não se separam. Ou seja, à medida 

que o analista observa seus dados ele vai construindo o seu suporte teórico. “A 

delimitação do corpus não segue critérios empíricos (positivistas) mas teóricos.” 

(ORLANDI, 2012: 62). O trabalho de um analista começa pela delimitação do corpus, 

que por sua vez, está relacionado com os objetivos da pesquisa. A partir daí se dá um 

“tratamento” ao corpus delineando, fazendo recortes. “(...) a análise de discurso tem um 

procedimento que demanda um ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus e 

análise. Esse procedimento dá-se ao longo de todo trabalho.” (ORLANDI, idem: 67). 

Através de sua análise, pelo dispositivo que constrói, levando em consideração os 

processos discursivos, o analista pode explicitar o modo de constituição dos sujeitos e 

de produção de sentido. Há um processo que vai da superfície linguística (corpus bruto, 

textos) para o objeto discursivo e daí para o processo discursivo. 

A AD é um corpo de princípios ligado aos procedimentos. A partir daí podemos 

analisar o discurso, no qual há uma estrutura que produz um acontecimento.  

 

1.1.1  Os estudos sobre o não verbal 

Se vamos pensar sobre o estudo do não verbal, esse ainda começa no círculo de 

Michel Pêcheux na França com o texto de Jean-Jacques Courtine “O Chapéu de 

Clémentis. Observações sobre a memória e o esquecimento na enunciação do discurso 

político”7 ao analisar o discurso político. 

No Brasil, depois do estudo sobre o Silêncio em “As forma do Silêncio”, 

Orlandi aponta um novo horizonte de pesquisa sobre o não verbal no texto “Efeitos do 

verbal sobre o não-verbal” na revista RUA de número 1 (1995). Logo depois, na revista 

                                                           
7 No original “La Toque de Clementis” de 1981. 
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de número 7 (2001), é divulgado o texto “A Análise do não verbal e os usos da imagem 

nos meios de comunicação” de autoria da professora Tania Clemente de Souza8, onde 

analisa a materialidade não verbal, mais especificamente a materialidade imagética. No 

texto em homenagem a Eni Orlandi, a professora Freda Indursky aponta aquele texto 

sendo seminal em AD relacionado aos estudos sobre a imagem. 

 

1.2  Princípios teóricos 

            A formulação da AD se dá a partir da formulação de um conjunto de princípios 

que, uma vez articulados a um objeto próprio, são a base dos procedimentos de análise. 

            Esses princípios pressupõem ainda a articulação entre três áreas do 

conhecimento: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise.   

Desse modo a Análise de Discurso é herdeira das três regiões de 

conhecimento (...) não o é de modo servil e trabalha uma noção- a de 

discurso- que não se reduz ao objeto da Linguística, nem se deixa 

absorver pela Teoria do Marxismo e tampouco corresponde ao que 

teoriza a Psicanálise. Interroga a Linguística pela historicidade que ela 

deixa de lado, questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e 

se demarca da Psicanálise pelo modo como, considerando a 

historicidade, trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 

inconsciente sem ser absorvida por ele.” (ORLANDI, 2012: 20). 

 

              A partir dessa articulação, formulam-se os principais conceitos fundadores da 

linha teórica em foco. 

 

1.2.1  Noção de Sujeito e Formação Discursiva 

           A noção de sujeito é importante para a AD, porque ela é basilar para qualquer 

análise, em qualquer instância discursiva. Para fazer sentindo, é preciso que o sujeito se 

inscreva em uma determinada Formação Discursiva (doravante FD). A noção de sujeito 

que se insere aqui é a oriunda da psicanálise de Jean Jacques Lacan e é o sujeito 

assujeitado, logo negamos o sujeito racional cartesiano. Dizer é filiar-se a uma FD que, 

por sua vez, está inscrita em uma determinada formação ideológica. O fato de 

                                                           
8 Este não foi, porém, o primeiro trabalho da autora sobre o estudo do não verbal. Cf: 1997a, 1997b, 

1997c,1999. 
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interpretarmos evidencia a presença da ideologia, isto porque não há sentido sem 

interpretação. O trabalho da ideologia é produzir evidências colocando o homem na 

relação imaginária com suas condições materiais de existência. Como diz Orlandi 

“Podemos começar por dizer que a ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para a 

constituição do sujeito e dos sentidos” (ORLANDI, 2012; 46). A possibilidade de fazer 

sentido não advém do fato das palavras já terem sentido (transparente), mas sim do fato 

de serem estas o processo e produto de articulações histórico-ideológicas. Em outras 

palavras, significar decorre de condições de produção. 

            O termo FD teve várias concepções. Nasceu com Michel Foucault em 

Arqueologia do Saber (1969), depois sofreu uma releitura de Claudine Haroche, Paul 

Henry e Michel Pêcheux La sémantiqyenet la coupure saussurienne: lague, langage, 

discours (1971) e mais uma vez teve outra releitura, dessa vez com Marandin em 

Problèmes d’anlyse Du discours. Essai de description du discours français sur la 

Chine. (1979) e Courtine Quelques problème tréoriques et méthodologiques em analyse 

du discours. À propôs Du discours communiste adresse aux chrétiens. (1981)9. A FD é 

aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, numa determinada conjuntura, 

definida pela luta de classe e pelo Estado, determina o que pode e deve ser dito, lugar de 

constituição do sentido e da identificação do sujeito, é nela que todo sujeito se 

reconhece. Por isso, significar é filiar-se a uma FD, uma memória dada (o 

interdiscurso).  

Outro conceito importante é de condições de produção, observamos que além da 

materialidade simbólica, há a materialidade histórica formada pelas relações sociais e 

assim forma a base dos processos discursivos. 

 

1.2.2  Memória Discursiva 

           A memória em AD não é vista como memória psicológica, nem individual, nem 

registro de arquivo. A memória discursiva é condição do legível em relação ao próprio 

legível, porque em face de um texto se restabelecem os implícitos, se define na relação 

com o dizer. Ela se constitui como discurso sobre o acontecimento. Memória não é 

                                                           
9 Todas essas referências foram tiradas do Dicionário de Análise do Discurso de Patrick Charaudeau e 

Dominique Maingueneau que está na bibliografia desta dissertação. 
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esfera plena, cujas bordas sejam transcendentais históricos e cujo construído seria um 

sentido homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório. É assim que as palavras 

ganham sentido como, Souza pontua: 

 

Para que as palavras tenham sentido, é preciso que elas já façam 

sentido, o que pressupõe o efeito do interdiscurso, onde fala uma voz 

sem nome (Courtine, 1980). O interdiscurso é, em si, a memória do 

dizer marcada pelas forças em consonância ou dissonância das 

formações discursivas (FD) na relação com as forças sociais das 

formações ideológicas, um já-discursivo que possibilita a 

significância, a errância dos sentidos. O interdiscurso, alocado no 

nível do enunciável, se constitui como “um espaço vertical, 

estratificado e desnivelado dos discursos; série de formulações 

marcando, cada uma, enunciações distintas e dispersas, articulando-se 

entre elas em formas linguísticas determinadas (citando-se, repetindo-

se, opondo-se entre si, transformando-se...)”. (COURTINE, 1983). E 

aí se configura o domínio de memória (idem). (SOUZA, 2011: 387) 

             

 Desta forma, um discurso nunca é isolado este é dominado pela memória de 

outros discursos que o atravessam no momento de elaboração.  

 

1.2.3  Uma tipologia de discurso 

           A proposta de tipologia de discurso surgiu com um dos trabalhos de Orlandi 

(1983). Tipos de discurso resultam da forma como eles funcionam na atividade 

idiossincrática, para um interlocutor determinado, com finalidades determinadas. O tipo 

faz parte de uma metodologia de análise, quando se tem a necessidade de regras do 

discurso. 

 A tipologia é constituída de três tipos: o discurso lúdico, no qual há mais o 

caráter polissêmico; discurso autoritário, no qual há um maior caráter parafrásico; e o 

discurso polêmico em que há um equilíbrio entre paráfrase e polissemia. A tipologia 

apresenta uma gradação relativa podendo possuir um maior ou menor grau de 

generalização, tendo-se por base o funcionamento da interação e da polissemia. Todo 

discurso é constituído da tensão entre o mesmo (paráfrase) e o diferente (polissêmico) e 

é dessa tensão que há o funcionamento discursivo das capas do periódico. 
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O discurso lúdico é aquele onde não há predominância de uma simetria ou 

assimetria, é “uso da linguagem pelo prazer (lúdico) em relação às práticas sociais em 

geral, no tipo de sociedade em que vivemos, contrasta fortemente com o uso eficiente da 

linguagem voltado para fins imediatos, práticos, etc.” (ORLANDI,1983: 143). O lúdico 

é o não palpável, é o sentido que “vaza” no momento do discurso pelos elementos 

inerentes a ele. Na definição exata de discurso lúdico: 

É aquele em que a reversibilidade entre interlocutores é total, sendo 

que o objeto do discurso se mantém como tal na interlocução, 

resultando disso a polissemia aberta. O exagero é o non 

sense.(ORLANDI, idem: 142) 

Indo numa outra direção, o discurso polêmico é o que procura a simetria. Há 

uma relação com a referência, que é respeitada. A verdade não é algo instaurado, como 

no discurso autoritário, ela é concorrida pelos interlocutores. Numa definição pontual de 

discurso polêmico, Orlandi define: 

É aquele em que a reversibilidade entre interlocutores se dá sob certas 

condições e em que o objeto do discurso está presente, mas sob 

perspectivas particularizantes dadas pelos participantes que procuram 

lhe dar uma direção, sendo que a polissemia é controlada. O exagero é 

injúria. (ORLANDI, idem) 

 

Em caráter de curiosidade, citamos o discurso autoritário, assim definido: 

É aquele em que a reversibilidade tende a zero, estando o objeto do 

discurso oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do discurso e 

a polissemia contida. O exagero é a ordem no sentido militar, isto é, o 

assujeitamento ao comando. (ORLANDI, idem) 

 

Como diz Orlandi sobre reversibilidade: 

(...) proponho não fixar de forma categórica o locutor no lugar do 

locutor e o ouvinte no lugar do ouvinte. Em minha perspectiva, esses 

pólos, esses lugares, não se definem em sua essência mas quando 

referidos ao processo discursivo: um se define pelo outro, e, na sua 

relação, definem o espaço da discursividade. (ORLANDI, 1983:214) 

 

Embora possa parecer que os tipos de discurso sejam referidos apenas aos atos de fala, 

eles podem ser remetidos a qualquer discurso sendo ele falado, escrito ou quaisquer que 
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sejam, desde que tenham efeitos de sentido entre locutores. Como Orlandi pontua “o 

estabelecimento da tipologia tem a ver com os objetivos específicos da análise que se 

estiver empreendendo e com a adequação ao exemplar de linguagem que é objeto da 

análise.” (ORLANDI, 1983: 140). Então a tipologia pode ser empregada nas manchetes 

do Meia-Hora. 

O que vemos no jornal é o jogo tenso entre o lúdico e o polêmico na 

textualidade das capas. Todos os mecanismos serão discutidos na análise de dados (Cf: 

capítulo 3) englobando as novas formações lexicais, a exploração das fotos e, às vezes, 

substituindo palavras, as ambiguidades, os implícitos, etc. Todos esses mecanismos 

resultam no que Orlandi denomina de polissemia aberta, pois fica difícil apreender os 

fatos anunciados nas manchetes de capa, no caso do sujeito-leitor cujo perfil não esteja 

inscrito no público alvo do jornal, o que acabará, provavelmente, implicando a não 

realização da comunicação. 

Quanto ao polêmico, esse pode se instaurar dependendo de como os 

personagens-alvo desse jogo polissêmico exagerado interpretam o conteúdo das 

manchetes e a forma como são noticiadas os fatos: a polissemia exagerada tantas vezes 

presente nas capas não pode resultar em injúria? 

Considerando a justificativa de que a proposta da noção de tipo, ao lado do 

estabelecimento de uma tipologia, favorecem a sistematização dos dados, nossa análise 

vai estar ancorada na tipologia de discursos aqui referendada e na proposta de uma outra 

tipologia, no caso, uma tipologia de capas (cf: capítulo 3), formulada a partir dos jogos 

de linguagem explorados pelo jornal. Além disso, a materialidade linguística instaurada 

com a tensão entre paráfrase e polissemia se configura a partir de diferentes jogos de 

linguagens, tais como: o trabalho com implícitos, com gírias, com jargões populares em 

circulação na mídia, com formações lexicais, ora mesclando radicais e palavras, ora 

mesclando imagens e palavras. Enfim, são muitos os efeitos metafóricos que decorrem 

de todo esse processo linguageiro. Efeitos metafóricos são os deslizamentos de sentido 

que ocorre de um lugar a outro. Toda essa complexidade nos levou, assim, a formular 

uma tipologia de capas, voltada ainda, para a metodologia de análise. Uma nova 

tipologia que visa o funcionamento discursivo das capas e não uma classificação capa a 

capa. 
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 1.3  A escrita da Análise do Discurso e o não verbal 

              Como dito em outras seções, a AD não é uma disciplina que se volta apenas 

para o verbal. O não verbal tem sido muito produtivo, principalmente, depois que a 

disciplina se reterritorializou no Brasil. Podemos denominar o não verbal tudo que não é 

recoberto pelo linguístico: por exemplo, a imagem, o silêncio, o urbano, entre outros. A 

seguir alguns pontos serão mais desenvolvidos. 

 

1.3.1  Silêncio10 e sentido 

             No texto “Efeitos do verbal sobre o não-verbal” (1995), professora Eni Orlandi 

aponta um novo campo a ser estudado no âmbito da AD. Para a disciplina não só o 

linguístico é um campo a ser estudado, outras materialidades discursivas são passíveis 

de serem analisadas. Naquele texto a proposta explicitada extrapola o campo linguístico, 

uma vez que:  

(...) a significância não se estabelece na indiferença dos materiais que 

a constituem, ao contrário, é na prática material significante que os 

sentidos se atualizam, ganham corpo, significando particularmente. 

(ORLANDI, 1995: 35) 

 

Há uma crítica a quem fica ao linguístico apenas e a quem diz que todo sistema de 

signos é repassado de linguagem (verbal humana). O não verbal significa por sua 

própria materialidade trazendo consigo sua historicidade o caráter de incompletude, 

assim como a palavra. 

Desta forma que entra o trabalho sobre o Silêncio. No livro “As formas do 

Silêncio”, a autora advoga que silenciar é estar no jogo das FDs , no interdiscurso, na 

relação com a memória. O silêncio é significante, não é mero complemento da 

linguagem. É fundador, não no sentido originário, nem é o lugar do sentido absoluto. 

Não há no silêncio um sentido independente, autossuficiente, pré-existente. Sempre se 

diz a partir dele, logo ele não é ausência de palavras. A fala disciplina, segmenta, 

                                                           
10 Silêncio em AD não é ausência de voz, ou de ruído é a significação de tal materialidade, ou uma forma 

de dizer apagando os fatos. Um exemplo é a letra do Chico Buarque, Cálice, em que se fala com uma 

ideia do objeto, mas na verdade é uma forma de denunciar a ditadura militar que houve no Brasil. 
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domestica o ato de significá-lo. Este, assim como as palavras, é múltiplo. Ele remete ao 

caráter de incompletude da linguagem: todo dizer se fundamenta com o não dizer. 

Silenciar não é calar, mas impedir de sustentar outro discurso. É desta maneira que o 

silêncio possui sentido próprio, não precisando de outra materialidade que o faça 

emergir de sentido.  

Numa explicitação bem simples, podemos dizer que o silêncio pode ser 

fundador, este é a base de toda significação. É o que está entre as palavras, entre as 

notas musicais, entre as linhas, entre os seres (ORLANDI, 2010). Importante pontuar, 

ainda sobre este silêncio, que ele não apenas “está” entre as palavras, ele as atravessa. 

Desta forma: “Para falar, o sujeito tem necessidade de silêncio, um silêncio que é 

fundamento necessário ao sentido e que ele reinstaura falando.” (ORLANDI, 2010: 69). 

Por outro lado, falamos de política do silêncio o qual se divide em duas: silêncio 

constitutivo e silêncio local. O primeiro é o deslocamento de um modo de dizer “X” 

para um dizer “Y”. Como Orlandi exemplifica a denominação “Nova república” que 

seguiu a ditadura militar. Ao denominar há um apagamento de que antes houve uma 

ditadura militar. O segundo silêncio é o local, onde se tem a interdição do dizer. Um 

exemplo dessa forma de silêncio é a censura, no qual é uma estratégia política 

circunstanciada em relação à política dos sentidos: é a produção do interdito, do 

proibido. Não se pode confundir analiticamente os dois modos de silêncio- fundador e o 

político- mas também não se pode separá-los categoricamente na perspectiva teórica. 

1.3.2  Sobre imagem e sentido 

Sobre imagem, reiteramos os trabalhos de Souza (1997, 1997b e 2001), que 

foram cruciais para o âmbito da AD. De uma maneira diferente da Semiótica, a imagem 

analisada pelo suporte teórico da AD significa quanto imagem e funciona 

discursivamente. Leva-se em consideração o que a constitui (como cor, expressões 

geométricas, luz, contraste, etc), mas a coloca na historicidade, ou seja, não analisa 

apenas os aspectos físicos que ela traz. Pensar a imagem por um viés discursivo é não 

fazer uma equidade entre imagem e palavra(s), porque aquela significa como tal, 

levando em consideração os seus elementos visuais, o momento em que foi divulgada e 

onde está sendo veiculada.  

             Entender a imagem está intrinsecamente ligado à relação com a cultura, com o 

social, com o histórico e com a formação social dos sujeitos (SOUZA, 1997), assim 
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como a linguagem verbal. A palavra não pode ser moeda de troca de imagem, por isso 

“imagem não vale mil palavras, ou número qualquer” (SOUZA, 1997). Outro ponto a 

ser destacado é que ao contrário da linguagem verbal, que quanto mais segmenta, menos 

significa, a imagem tem sua especificidade. Ao segmentá-la, podemos ter outros 

prismas do que ela pode significar. Outro aspecto importante a ressaltar é que embora 

não tenha uma correlação com o verbal, a imagem é passível de leitura, isso porque 

propriedades como representatividade, que estão embasadas numa referencialidade, 

sustentam a possibilidade de leitura e reafirmam o seu estatuto de linguagem (SOUZA, 

2001) e, dessa forma, a autora explica o porquê de a imagem ser vista como discurso na 

passagem a seguir: 

Não porque, dadas essas propriedades, se diga que a imagem também 

informa, comunica, e sim porque - em sua especificidade - ela se 

constitui em texto, em discurso. E nesse ponto, sublinhamos que falar 

dos modos de significação implica falar também do trabalho de 

interpretação da imagem, procurando entender tanto como ela se 

constitui em discurso, quanto como ela vem sendo utilizada para 

sustentar discursos produzidos com textos verbais. (SOUZA, 2001) 

 

             Outro aspecto importante é a interpretação da imagem e assim pensar como ela 

se dá em relação ao verbal, dessa forma pensar as duas materialidades discursivas 

diferentes: o verbal e o não verbal. Na maior parte das vezes, elas se complementam 

para formar um texto, expresso pelas duas materialidades. Em mídia impressa, essa 

complementaridade é muito comum e a relação entre texto e imagem trabalha num 

dissenso, fazendo com que um segundo texto se institua num plano discursivo implícito 

que decorre desse jogo entre o verbal e o não verbal. 

 

1.4  Carnavalização da notícia: o retorno do mesmo configurado como “novo” 

Ao analisar as capas e mostrar os mecanismos linguageiros que são utilizados 

nas manchetes, vamos aprofundar a questão de como esses efeitos proporcionam uma 

maior visibilidade. Seja entre outros jornais, ou em contexto virtual, o Meia-Hora ganha 

uma maior proporção fora do eixo do estado do Rio de Janeiro. Antes de discorremos 

mais sobre como isso funciona, falaremos sobre a questão da Discursividade para 

depois recair sobre a Carnavalização e sobre o conceito de novo para Foucault. 
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1.4.1 Discursividade 

Depois de pontuarmos os conceitos a serem trabalhados, falaremos da 

discursividade. Ela é relevante de se analisar nesse trabalho, porque o jornal Meia-Hora 

traz notícias, na maioria das vezes, que todos os jornais trazem. A diferença é a forma 

como ele as coloca/formula nas manchetes de capa. Algumas pessoas acham que o 

jornal ridiculariza demais as notícias, achando tudo muito desnecessário (desde o modo 

de formular as capas, até as notícias eleitas para serem noticiadas como destaque). Há 

quem pense que tudo não passa de “puramente engraçado” por trabalhar no imaginário 

das pessoas que o jornal tem que ser objetivo, formal e “imparcial”. Ou seja, há uma 

quebra de expectativa do que deve se esperar de um jornal. A questão da discursividade 

é algo basilar neste trabalho porque traz à tona os conceitos de interdiscurso e 

intradiscurso. 

A relação entre Interdiscurso (memória de vários dizeres que atravessam o 

sujeito) e o Intradiscurso (o momento de elaboração) resulta na Discursividade. 

Podemos resumir dessa forma: 

 

(...) o interdiscurso (constituição: dimensão vertical, estratificada) 

determina o intradiscurso (formulação: dimensão horizontal, eu diria, 

o da linearização do dizer). Todo dizer (intradiscurso, dimensão 

horizontal, formulação) se faz num ponto em que (se) atravessa o (do) 

interdiscurso (memória, dimensão vertical estratificada, constituição). 

(ORLANDI, 2008: 11) 

 

Assim como estamos a afirmar, a sintaxe por nós é compreendida como ordem, 

porém não como um ordenamento dos elementos na oração, na sentença ou frase. Ela é 

vista como uma ordem discursiva que possui suas regras próprias e que se constitui pela 

linguagem:  

a sequência discursiva não deve, pois, ser considerada como uma 

simples articulação de informações elementares, mas como 

comportando uma série de mudanças de níveis, sintaticamente 

recuperáveis (ao menos em parte) (PÊCHEUX, 2012: 166).  
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A leitura do não verbal, no bojo da discursividade, nos remete ao algoritmo 

sintático-discursivo, como tratado em Pêcheux (2012). Tal algoritmo pressupõe dois 

eixos que se cruzam: um vertical, onde se apreende a ordem “lógica da sintaxe”, mas 

não se apreende o sentido; outro, horizontal, onde trabalham os deslizamentos de 

sentido. 

Como observa Souza (2013),  

face a essa estabilidade paradigmática, a produção discursiva se dá, 

simultaneamente, numa projeção sintagmaticamente horizontal, como 

deriva  ̧ deixando traços na intradiscursividade da sequência textual. 

Promove-se, assim, um deslocamento: o rompimento da lógica 

sintática dá lugar a uma autonomização de um mundo discursivo 

autorreferido. (SOUZA, 2013) 

Os dois eixos acima citados sustentam o que Pêcheux define como a 

discursividade do verbal. Estendendo essa reflexão ao não verbal, Souza (idem) fala da 

discursividade do não verbal. “Um dos nós da arquitetura do não verbal parece residir 

na possibilidade de se trabalhar com paráfrases visuais – ou pelo trabalho da policromia, 

como definido em Souza (2001). Retomando o conceito de policromia, este recorta o 

que a imagem tem de heterogêneo, revelando uma gama de elementos – cor, luz, 

ângulo, detalhe, etc – que, ao possuírem uma correlação entre si, projetam na imagem 

uma identidade passível de inúmeros sentidos. Essa rede de elementos nem sempre é 

visível, daí se dizer que: “as imagens não são visíveis, tornam-se visíveis a partir da 

possibilidade de cada um projetar as imagens possíveis, que, necessariamente, não 

compõem a estrutura visual do texto não verbal em si, mas que compõem a rede de 

imagens mostradas, indiciadas, implícitas, metaforizadas ou silenciadas” (Souza, 2001). 

Ao se analisar uma imagem pelo viés da policromia, se direciona e se constrói o próprio 

olhar através dos gestos de interpretação. Gestos que, a um só tempo, recortariam as 

paráfrases visuais que constituem o corpo da imagem e dariam lugar aos deslizamentos 

de sentidos, aos efeitos metafóricos, ordenados pela injunção do dizer. 

Na análise das capas, ilustraremos melhor todo esse jogo entre paráfrases 

sintáticas e paráfrases visuais. Há toda uma arquitetura não verbal envolvendo o caráter 

das capas do Meia-Hora, quando há uma verdadeira mixagem de textos e imagens.  

Para nós, esse mecanismo sintático da discursividade deixa seus traços no 

domínio da intradiscursividade e nos permitiu trabalhar com a constituição discursiva 

das notícias. Os fatos noticiados são os mesmos e cada jornal fala de um lugar 
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específico, além do mais, o Meia-Hora parece dar uma nova roupagem à notícia. É 

pertinente pontuar que o periódico surgiu na época da volatilidade cibernética. As 

pessoas sabem das notícias numa maior velocidade o que não existia outrora, por conta 

do fenômeno da internet e, mais atualmente, todas as notícias podem emergir num toque 

no celular/smartphone/tablet.  

Então, o tabloide cria uma nova forma de dizer quando nivela o seu linguajar 

com uma determinada classe social. No entanto, além das classes visadas (C e D), o 

jornal acaba angariando mais simpatizantes, e possui na internet o maior termômetro 

para isso. Várias capas analisadas (Cf. capítulo 3) têm uma forma bem diferente de 

anunciar as manchetes, jogando com todas as possíveis paráfrases, associadas a outros 

mecanismos linguageiros, como a diagramação de capa, para inserir a notícia num 

contextual amplo, buscando, assim, várias possibilidades de leitura/interpretação. No 

eixo do interdiscurso está todo o conhecimento/dizeres que estão nas manchetes e no 

intradiscurso está toda a gama de formulações visando às diferentes leituras e aos 

diferentes efeitos de sentido. 

 

1.4.2 Carnavalização da notícia 

O que nos parece pertinente enfocar aqui é o conceito de Carnavalização 

elaborado por Mikhail Bakhtin (1987). A Carnavalização, na época de Rabelais, era 

uma forma de desamarra em relação às autoridades, às leis. Para o autor não se trata 

de um esquema externo e estático que se sobrepõe a um conteúdo acabado, mas uma 

maneira maleável de visão artística, uma forma de princípio de interação de um todo e 

não uma soma dessas partes, o que permite descobrir o novo e o inédito. Na época de 

Rabelais, conta-nos Bakhtin (1987), o carnaval (e as demais festas populares) tinha, na 

base de seus sistemas de imagens, a constituição de "atos simbólicos dirigidos contra a 

autoridade suprema, contra o rei [...]. Nesse sistema, o rei é o bufão, escolhido pelo 

conjunto do povo, escarnecido por esse mesmo povo, injuriado, espancado, quando 

termina o seu reinado" pág 172. A carnavalização é entendida, assim, como uma 

forma burlesca de insurreição, de crítica, de protesto. 

A máscara trabalha, ainda, no movimento de insurreição, de desamarra. 

Tomamos aqui a noção bakhtiniana de máscara, pensada, não como ocultação de uma 

face, e sim como uma imagem de identidade frente a outrem: “A máscara traduz a 
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alegria das alternâncias e das reencarnações, [...] a alegre negação da identidade e do 

sentido único, a negação da coincidência estúpida consigo mesmo; [...] a máscara 

encarna o princípio de jogo da vida, está baseada numa peculiar inter-relação da 

realidade e da imagem [...]. É na máscara que se revela com clareza a essência 

profunda do grotesco. [...] No grotesco popular, a máscara recobre a natureza 

inesgotável da vida e seus múltiplos rostos.” (idem: 35).  

Em termos discursivos, entendemos a máscara como resultado de 

deslizamentos de sentidos, um efeito metafórico. Nesse caso, a forma como o Meia-

Hora “traveste” as notícias acaba por investi-las como novidade, ou seja, como uma 

outra face (máscara) não revelada em outros jornais.  

Um outro mecanismo discursivo produtivo na redação das notícias é o grotesco 

como traço definidor dos personagens em foco nas manchetes. De onde vem essa face 

grotesca? Justamente da forma jocosa, irônica, pouco séria com que o jornal apresenta 

a notícia. O conceito de sério vem da Cultura Clássica, desde os tempos medievais até 

tempos modernos e trava um embate com o riso na Idade Média. A partir daí há uma 

quebra, porque o riso começa a fazer parte dos ritos, com algumas ressalvas, claro. 

Para Bakhtin ― ao contrário do riso, a seriedade estava impregnada interiormente por 

elementos de medo, de fraqueza, de docilidade, de resignação, de mentira, de 

hipocrisia ou então de violência, intimidação, ameaças e interdições. (Bakhtin, 1987: 

81). 

A instituição jornalística deve ser objetiva, imparcial e séria diz o manuais de 

redação normativos. Todos os adjetivos que não são atribuíveis ao Meia-Hora. A forma 

como esse jornal formula as manchetes nos remete à carnavalização, porque se tornou 

um instrumento de esvaziamento de significado, ou seja, alegoriza para mascarar e 

colocar de outro modo notícias que já são do conhecimento da maioria dos sujeitos-

leitores. A percepção da carnavalização possibilita um contato maior entre elementos 

que estão dispersos, permite ao oprimido exprimir-se, utilizando uma linguagem repleta 

de obscenidade, livre de coerções de etiqueta, como era usado na Idade Média. É a 

mesma estratégia que o jornal usa para ressignificar as notícias. Na próxima seção será 

aprofundado mais essa questão de como a notícia retorna de uma outra forma nas capas, 

trazendo à discussão também  o conceito de “novo” de Foucault. 

 

1.4.3 Novo: o retorno do mesmo 
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Antes de aprofundar a questão do “novo”, é interessante ressaltar a época em 

que o Meia-Hora é fundado e como as notícias, hoje em dia, se propagam de uma forma 

muito rápida. O acesso à notícia está através dos celulares, tablets, computadores quase 

simultaneamente ao fato noticiado. Isso acarretou uma crise ao velho modo de fazer 

jornalismo, uma vez que o jornal impresso, às vezes, pode sair com quase um dia de 

atraso e nessas 24 horas a manchete pode ser considerada “notícia velha” para os 

leitores. Dessa forma, os jornais passaram durante os últimos 10 anos por uma 

reformulação. Além da versão impressa, todos os jornais têm uma versão online na web 

para noticiar qualquer fato, em qualquer momento, notícias de qualquer lugar do 

mundo. Ficou a cargo do jornal impresso, trazer mais detalhes sobre a notícia e 

aprofundar o que não foi exposto na versão online do jornal. 

O Meia-Hora foi fundado em 2005 (Cf: capítulo 2), ou seja, a presença da 

internet já estava crescendo na época. Mas não era tão incisiva como nos dias atuais em 

que, além da internet ter ganhado mais espaço, ela deixou de estar apenas no Personal 

Computer e passou para os celulares, tablets e, com isso, as pessoas passaram a ficar 

mais conectadas e mais informadas sobre o que estava acontecendo.  

Através dos mecanismos de linguagem e por ser classificado por muitos que o 

leem e o acompanham como um periódico “engraçado”, ele ganha uma proporção maior 

na internet, principalmente nas redes sociais e acaba ganhando mais fãs que não 

necessariamente estão nas classes sociais a que ele é destinado. Os mecanismos usados 

servem como uma forma de atrativo ao público que compra o jornal. Num tom quase 

sempre grotesco, o jornal explora matérias que não teriam visibilidade em outros 

jornais, reformula a fórmula sensacionalista de dizer a notícia. Todas essas 

considerações nos remetem ao que Foucault coloca como o conceito de novo: “O novo 

não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta.” (Foucault, 2011: 26). O 

Meia-Hora formula as manchetes que já há algum tempo foram noticiadas, ou seja, 

podem ser consideradas “velhas”, uma vez que a efemeridade das notícias é algo 

relevante nesse contexto, no entanto voltam como “novas” pelo modo como o jornal 

arquiteta as notícias.  

O interesse dos sujeitos-leitores em relação ao jornal se ratifica quando vemos o 

número de vendagem que o jornal tem, sendo o terceiro mais vendido do estado do Rio 

de Janeiro. Seja com intuito de instigar os sujeitos-leitores, ou uma forma de chamar 
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atenção, o jornal traz a novidade e desperta curiosidade nas pessoas, para que se 

mantenha entre os mais vendidos, ou ser um dos mais comentados na internet. É uma 

forma de publicidade sem gastar mais por isso. 

 

1.5  Mesclagem 

 Como veremos através das análises das capas, é bastante recorrente que o jornal 

mescle diversos códigos ou formule alguns itens lexicais através de mesclagem. O 

conceito de mesclagem (ou blending) é altamente utilizado nos trabalhos de Linguística 

Cognitiva. O grande precursor da ideia é Gilles Fauconnier que, ao desenvolver o 

conceito de Espaços Mentais, foi aperfeiçoando dentro da Linguística Cognitiva toda 

uma reflexão sobre o funcionamento dos espaços mentais na formação vocabular, ou no 

encadeamento sintático11.  

Aqui neste trabalho não centralizamos a análise no bojo da Linguística 

Cognitiva (como os diagramas que mostram as projeções entre os espaços, 

representados por círculos, setas, entre outras convenções próprias da teoria), mas dado 

o tipo de criação lexical forjado pelo jornal (como, por exemplo, “gatonet”, “delegata” 

“gatotráfico”, etc.), julgamos pertinente descrever tais formações como mescalgem, 

sem, no entanto, esgotarmos a extensão desse conceito.12  

Recorremos à ideia de mesclagem para mostrar como o Meia-Hora faz a 

“mistura” de formativos, itens lexicais, e até mesmo, de códigos diferentes dentro de 

uma teia discursiva. O conceito de mesclagem é definido como: “uma operação mental 

que pode ser a origem da nossa aptidão para inventar novos sentidos.” (Ferrari, 

2011:120). Através dessa pequena definição, trazemos os elementos em foco para um 

âmbito discursivo e vemos como se dão todos esses jogos linguageiros que o tabloide 

arquiteta. Ao formular as capas, o jornal utiliza diferentes mecanismos de linguagem 

                                                           
11 Livros como Mental Spaces,(1985), Mappings,(1994), e The Way We Think (2002) dão uma ideia 

melhor desse estudo. 

12 Sabemos que há vários tipos de mesclagem como, por exemplo: Rede Simples, Redes Espelhos, Rede 

de Escopo Único, Rede Duplo-Escopo e MegaBlendings. 
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para criá-las, as operações de mescla não são só referentes a elementos verbais, mas 

também entre verbal e não verbal como tentamos provar ao longo da análise. 

A partir desses processos arquitetados pelo jornal, vimos emergir a polissemia 

aberta. A ideia que define o discurso lúdico aponta como essas estratégias são recursos 

para que o jornal não seja alvo de ações judiciais. Ora pelo que noticiam, ora pelas 

personagens alvo das notícias. Ao contrário de periódicos com um alto prestígio, a 

forma de configurar as capas dá margem a enunciados ambíguos, sobreposição entre 

palavras e imagens, jargões populares, entre outros. 

Tudo isso também está intrinsecamente ligado ao modo de “vender” a notícia. 

Como esta, nos dias de hoje, é efêmera por conta da volatilidade da conexão à internet, 

o Meia-Hora dá uma “nova embalagem” à manchete e vende-a, renovando o seu status. 

A partir daí, a notícia sofre um processamento para configurar a capa. É justamente isso 

que pontuaremos na análise dos dados.  
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         2 O Jornal Meia-Hora 

Antes de descrever o jornal, cujas capas são objeto de análise, vamos fazer um 

pequeno percurso sobre a história da imprensa no Brasil, a fim de mostrar que o formato 

do periódico, em si, não é novo. 

 

2.1 Momentos da história da imprensa no Brasil 

O Brasil teve um longo período sendo colônia de Portugal por isso, durante a 

invasão de Napoleão as terras Lusitanas, os reis e a maior parte da corte real vieram 

para o Brasil buscar refúgio. Ao chegar às terras brasileiras, várias formulações foram 

feitas para adequação ao estilo de vida da corte, entre elas a implantação de uma 

imprensa. Antes disso, era proibida qualquer atividade de imprensa fosse publicação de 

jornais, livros ou panfletos. 

O primeiro jornal publicado no Brasil foi o Gazeta do Rio de Janeiro começou a 

circular em 10 de setembro de 1808. O periódico destinava-se a falar sobre a corte, 

notícias sobre príncipes na Europa e tudo relacionado à corte real. No entanto, há um 

jornal que foi publicado anteriormente, em primeiro de junho de 1808, mas em Londres, 

pelo brasileiro Hipólito José da Costa. O Correio Brasiliense vinha de navio até o Brasil 

e demorava até um mês. As manchetes eram voltadas a atacar os defeitos da 

administração do Brasil. A censura à imprensa era grande em todo o país e, em 1821, 

com as decisões da corte portuguesa, uma imprensa política começou a surgir. A partir 

de 1822 vários jornais surgiram. O caricaturista, jornalista e ilustrador Ângelo Agostini 

foi um dos maiores expoentes da imprensa brasileira no século XIX. Nessa época em 

que, fotografia era difícil de ser feita e custosa, o ilustrador criava o imaginário visual 

da sociedade através do seus desenhos. 

A partir do Segundo Reinado (1840-1889), os jornais passaram a ser mais 

segmentados. Nesse momento surgiram periódicos femininos e para imigrantes, por 

exemplo. 

Durante a República Velha (1889 - 1930) voltaram os cerceamentos à mídia 

impressa. Também houve modernização, incorporaram de máquinas de escrever à 
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redação, adquiriram novas linotipos para acelerar a composição e novas rotativas, que 

permitiram uma maior tiragem dos jornais. Surgiu nessa época o rádio. 

Com o golpe de 1937, o cerceamento à imprensa aumentou. O Estado passou a 

controlar mais as matérias que saiam, já que era previsto pela constituição que a 

imprensa era um serviço público. Em 1939 o governo criou o DIP- Departamento de 

Imprensa e Propaganda- que controlava mais os jornais. 

Depois de vários cerceamentos, a situação só piorou durante o Ato Institucional 

5- o AI5. O regime militar instaurou a censura direta e indireta no Brasil, com ameaças 

e vigilância constante sobre jornalistas e editores. Na mesma época surgiu um jeito de 

fazer jornalismo diferente, uma imprensa alternativa que se caracterizava pelo tom 

crítico em relação à economia e a política do país. Os três mais importantes foram O 

Pasquim, fundado em 1969; Opinião, criado em 1972; e Movimento, em 1975. Por falta 

de um suporte financeiro os três não duraram muito tempo. Durante a década de 70, os 

demais jornais passaram por mais transformações. Os jornais que eram vespertinos 

foram desaparecendo ou se tornando matutinos. E os jornais com maiores leitores foram 

se modernizando tecnologicamente com a introdução da fotocomposição e da impressão 

offset.  

Hoje em dia o jornal vem sofrendo com as influências, as novas mídias como a 

TV a cabo e a internet. Os jornais investem na versão online dos periódicos para que o 

modelo impresso continue sendo prestigiado. Atualmente é uma complementaridade 

que versão impressa e versão online convivem bem: a primeira dá a notícia mais 

detalhada depois de horas de pesquisa pelo jornalista e o segundo dá notícias mais 

pontuais e trabalha com a efemeridade do tempo ao pontuar instantaneamente os 

principais eventos de qualquer lugar do mundo. 

 

2.1.1 A imprensa popular no mundo (imprensa amarela) 

 De acordo com Agrimani (1995), os primeiros registros de notícias 

sensacionalistas com fait divers (notícias que retratam um acontecimento extraordinário 

ou incomum) surgiram na França entre 1560 a 1631 em jornais como Nouvelles 

Ordinaires e o Gazette de France. Nos E.U.A há registro de um jornal Publick 
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Occurrences  em 1690. O peródico trazia termos coloquiais nas matérias e, às vezes, 

cascata, que significa uma história inventada usada para preencher as lacunas do jornal. 

No século XIX, esse tipo de jornalismo se propagou. Em 1833, Benjamin Day 

fundou New York Sun era um típico Penny press (tabloides sensacionalistas destinados 

ao público de massa), ou “jornal de tostão”, possuindo um formato de tabloide trazendo 

notícias num tom de diversão e que empolgava os leitores. Porém, esse formato de 

jornal teve um período ainda maior. No fim do século XIX, surgiram dois jornais 

estadunidenses que obtiveram grande êxito. O New York World que era editado por 

Joseph Pulitzer e o Morning Journal que era editado por Willian Hearst. O primeiro 

trouxe inovações como cores, muitas ilustrações e era vendido por um preço muito 

baixo. O jornalismo proposto era o que se aproximava dos leitores, retratando o 

cotidiano da população como fatos da vida real, crimes e dramas. O segundo foi 

fundado por Willian Hearst, que já havia trabalhado no jornal de Pulitzer, e assim, 

começou-se uma guerra entre os dois jornais, que aumentavam cada vez mais o tom de 

sensacionalismo nas matérias para angariar mais leitores. 

Todo domingo, no jornal New York World, saía um quadrinho (HQ) que se 

chamava Hogan’s Alley desenhada pelo Richard Felton Outcault. O protagonista dessa 

série era um menino careca com uma grande túnica amarela. O menino da historinha 

ficou conhecido como The yellow kid (O menino amarelo). 

Ao assumir o jornal Mornig Journal, Hearst comprou o passe de vários 

jornalistas entre eles o de Outcault que passou a publicar as histórias do menino amarelo 

no jornal concorrente. Sendo que o jornal pioneiro continuou publicando as histórias do 

menino e dessa forma, por extensão de sentido, os jornais sensacionalistas ganharam o 

epíteto de “jornalismo amarelo”. 

 

2.1.2 O Brasil e a imprensa marrom 

No Brasil, o jornalismo de tom sensacionalista recebeu outro nome, mas antes 

de explicarmos, vamos ver como tudo aconteceu em relação a esse tipo de imprensa por 

aqui. Segundo Amaral (2006), os principais nomes desse tipo de jornalismo foram 

Folha da Noite (o primeiro de todos no Brasil), Notícias Populares de São Paulo e o 

Última Hora do Rio de Janeiro. Há também um jornal que começou num tom bem 
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popular, mas depois ganhou outra roupagem que foi O Dia- trataremos dele na próxima 

seção. 

Ainda no Brasil, começou-se a empregar o termo “imprensa marrom” ao invés 

do “imprensa amarela”, porque há uma associação com o adjetivo “marron” em francês, 

que designaria algo relacionado a ilegalidade ou irregularidade. No entanto, Amaral 

(2006:19) afirma que o termo nasceu em outras circunstâncias, mais precisamente por 

conta de uma matéria publicada em 1960 em que um cineasta teria se matado por conta 

da imprensa. 

(...) o jornalista Alberto Dines afirmou em entrevista que expressão 

ficou generalizada a partir do uso do jornal Diário da Noite (RJ) em 

1960. Dines, repórter do jornal na época, soube que alguém 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 o cineasta ao suicídio. Calazans Fernandes, chefe de 

reportagem teria alterado a manchete: trocou a expressão “imprensa 

amarela” por “imprensa marrom”, relacionando o marrom à “cor de 

merda”. Desde então, a expressão “jornalismo marrom” é usada no 

Brasil para designar jornais e revistas de escândalos. (Amaral, 2006: 

19) 

 

Há duas vertentes para o nascimento dessa expressão, até hoje não há um consenso de 

qual delas é a verdadeira entre os profissionais de Comunicação. 

Além dos três jornais citados, acima houve muitos outros que propagaram a 

“imprensa marrom” como o Agora São Paulo, do grupo Folha.  Em 2000 há o 

lançamento do O Diário Gaúcho, no Rio Grande do Sul, que inova pelo formato em 

tabloide (35 cm X 26 cm). A partir daí, outro jornal nascerá no Rio de Janeiro e 

proporcionará os dados dessa pesquisa.  

Sensacionalismo é quando o jornal trabalha questões que motivam/evocam as 

emoções do sujeito leitor. Isso pode ser usado por conta da diagramação, da foto, dos 

adjetivos, etc. 

 

2.2 O surgimento do Meia-Hora 

O Meia-Hora é criado pelo Grupo O Dia. No início, o jornal O Dia era de cunho 

totalmente popular, mas depois, com a entrada de Ary de Carvalho, o jornal começou a 
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se desvencilhar dessa imagem sensacionalista. O periódico começou a concorrer com O 

Globo que, por sua vez, ao ver que estava perdendo espaço para o concorrente, lançou o 

Extra. 

O Dia começou a perder espaço para o Extra e depois de 7 anos lançou um 

jornal com um cunho mais popular e mais barato. Em 19 de setembro de 2005, nasceu o 

Meia-Hora de Notícia, mais conhecido como Meia-Hora. 

As Organizações Globo resolveram contra-atacar e lançaram o Expresso da 

Informação ou só Expresso: um jornal para competir com o Meia-Hora, apresentado 

nos mesmos moldes e com preço semelhante. No entanto, o Meia-Hora conseguiu se 

estabelecer e manter certa liderança. Atualmente ele é um dos jornais mais lidos no Rio 

de Janeiro, o terceiro em número de vendagens com o público-alvo sendo as classes C e 

D13. Seu sucesso14 na internet faz com que pessoas de outros estados em que o jornal 

não circula conheçam-no pelo seu caráter cômico. 

Como se viu acima, o formato do Meia-Hora não é novo. Entretanto, as 

condições de produção do surgimento do jornal, em 2005, acabam por apresentar-lhe 

um caráter de novo. De onde vem esse caráter de novo? O Dia já tinha um linguajar 

chulo/direto. Hoje em dia, o jornal tem um status maior e não tem tantos vocábulos 

chulos, mas tem uma aproximação grande com as camadas populares. Outros jornais 

como O Povo tem um linguajar chulo/grotesco trabalhando situações bizarras como 

assassinatos, chacinas e qualquer cunho mais sangrento. O Meia-Hora explora jogos de 

linguagens complexos e é daí que vem um acontecimento do retorno do mesmo, o 

conceito de novo explicitado no capítulo 1. Vale ressaltar que o jornal faz sucesso e tem 

uma boa tiragem mesmo em uma época em que as informações estão nas mãos das 

pessoas através dos celulares e dos smartphones. É o modo como o jornal formula suas 

capas que serve como um chamariz para as pessoas e, assim, dá um caráter de novo a 

uma notícia que pode ser considerada passada ou “velha” depois de 24 horas. Ao 

reformular a notícia e tecer um discurso através dos jogos de linguagem o periódico dá 

uma nova “roupagem” à notícia e assim dá-se o caráter de novo. 

                                                           
13Dados retirados do site da ANJ: www.anj.org.br (Consultado em 19/06/2014) 

14Sites como http://www.naosalvo.com.br/as-25-melhores-capas-do-jornal-Meia-Hora/# e 

http://www.tudo-sobre.net/melhores-capas-Meia-Hora mostram capas que fizeram sucesso na internet e 

até estabelecem um ranking das melhores. 

http://www.anj.org.br/
http://www.naosalvo.com.br/as-25-melhores-capas-do-jornal-meia-hora/
http://www.tudo-sobre.net/melhores-capas-meia-hora
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3  Análise do Corpus 

O jornal Meia-Hora se vale de vários recursos de linguagem para construir suas 

capas. Não necessariamente cada capa utiliza apenas um mecanismo, há capas que usam 

vários mecanismos ao mesmo tempo. 

Ao todo foram 13 capas selecionadas a partir dos recursos linguageiros que 

julgamos pertinentes a explorar. O procedimento de análise segue os seguintes passos: 

enfocar as capas sob uma tipologia de discurso, como proposto em Orlandi (1983) e 

distribuir as capas a partir de uma tipologia, proposta por nós, em função da análise e 

aos jogos de linguagem que constituem as capas. 

No decorrer da análise, de imediato, se verifica que o Meia-Hora explora a 

polissemia ao extremo, muitas vezes, beirando ao non-sense. Este se institui no tabloide, 

porque traz inscrito um imaginário de sujeito que não corresponde às formações 

ideológicas de sujeitos outros. Somente a remissão a um certo universo popular, permite 

apreender os sentidos forjados pelo jornal. Tomando por base, assim, o que Orlandi 

(idem) denomina de “polissemia aberta”, o Meia-Hora ilustra o discurso lúdico. 

 

3.1 Uma Tipologia de Capas  

Durante o início da pesquisa sobre as manchetes do Meia-Hora, já 

conseguíamos identificar o quão complexas elas eram. Mas, de imediato, era tudo muito 

pouco palpável, só conseguíamos perceber a questão da comicidade e dos elementos 

imagéticos muito proeminentes. Ao longo da pesquisa, reparando não só nas capas aqui 

selecionadas, mas também nas capas que iam saindo cotidianamente, percebemos que 

há recorrências de vários recursos na formulação das capas. Na base dessa recorrência, 

agrupamos as capas analisadas, em função do recurso predominante. 

            Chamamos esse agrupamento de Tipologia de Capas. Esse procedimento foi 

eficaz, por um lado, para analisar a textualidade aí trabalhada e, por outro lado, para 

sistematizar nossas observações. 

Em termos gerais, os principais mecanismos são: (1) a contiguidade, definida 

como o principal recurso do tabloide, recobre a mescla entre imagem e texto, ou a 

contiguidade de imagens de notícias diferentes; (2) a ambiguidade textual, no caso, 
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devida ao caráter polissêmico de expressões e palavras selecionadas para a redação das 

manchetes; (3) os implícitos, decorrentes do não-dizer, mas que significam mesmo 

assim; (4) os silenciamentos, que revelam a interdição de certos sentidos, mas 

trabalhados através de efeitos metafóricos e (5) a mesclagem de códigos diferentes (o 

verbal e o não verbal) e a mesclagem vocabular. 

Enfim, a análise das capas explicita melhor todos esses processos, observe-se, 

porém, que os recursos aqui propostos perpassam o conjunto de capas como um todo. 

 

3.2  Capas e análise 

A seguir serão apresentadas as análises das treze capas e os mecanismos 

presentes. 

3.2.1  Contiguidade de imagens e polissemia lexical 

  Sob esse rótulo, agrupamos duas capas: a saída da jornalista Fátima Bernardes 

da bancada de um jornal televisivo e a que noticia a estadia na prisão do goleiro Bruno. 
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(I) FÁTIMA ABANDONA BONNER E VAI FAZER PROGRAMA 

 

FIGURA 1 

        

          A capa publicada em 02/12/2011 traz a notícia da saída de Fátima Bernardes da 

bancada do Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. O que o Meia-Hora faz é uma 

brincadeira com a palavra “programa”. Há várias acepções para a palavra, segundo o 

minidicionário Aurélio da língua portuguesa, são sete (7) as entradas: (1)  “Impresso 

que contem os pormenores dum espetáculo”; (2) “Indicação geral das matérias para 

estudar num curso”; (3) “Conjunto de princípios ou relação de objetivos de indivíduo, 

partido político, etc.”; (4) “Série de compromissos por atender”; (5) “programa de 

computador”; (6) “Apresentação de audições radiofônicas ou televisionados,  etc, e (7) 

“Conjunto previamente definido de instruções a serem executadas por uma máquina 

capaz de interpretá-las.” 
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De todas as entradas listadas no dicionário, a que mais se adéqua no contexto da 

notícia é a sexta entrada. No entanto, há um sentido que o dicionário Mini Aurélio não 

lista. É o sentido de programa como alguma atividade para se fazer no intuito de 

distração, lazer. Então podemos ter em alguma circunstância de conversa alguém 

perguntando ao seu interlocutor: “Vamos fazer algum programa?” no sentido de ir 

caminhar, ir à praia, ir ao cinema, etc. Mas há um sentido, que se restringe mais ainda, 

que está no mundo da prostituição. O sentido é quase o mesmo, porém as finalidades 

estão por conta de serem enunciadas por um(a) profissional do sexo. 

O fato, porém, que nos levou a selecionar esta capa reside na diagramação das 

chamadas das manchetes. Há, claramente, uma relação de contiguidade entre a notícia 

sobre a saída da jornalista e a foto da modelo, cuja legenda anuncia seu ensaio 

fotográfico nu em uma revista masculina. As fotos da jornalista e da modelo, lado a 

lado, dão margem a outras interpretações implícitas nesse jogo de diagramação, 

sobretudo, quando se observa o semblante das duas pessoas em foco. A jornalista parece 

sorrir de alegria, porque vai fazer programa. Que tipo de programa? Fica a pergunta no 

ar. Já a foto da modelo, com um ar convidativo de sedução no rosto, parece 

complementar o sorriso e a satisfação estampado no rosto da jornalista. 

Sobre esse tipo de diagramação, em que se inter-relacionam imagens e textos 

numa disposição intencional determinada, Souza (2001) explicita como a mídia é um 

lugar privilegiado no trabalho de inter-relação de dois fios da discursividade: polifonia, 

onde funcionam os implícitos e policromia, rede de associação de imagens: 

 

 [...] o jogo entre polifonia e policromia permite pensar o interdiscurso 

na esfera da intertextualidade que joga com o texto verbal e o não 

verbal, referendando aí a memória discursiva. Lembrando, porém, que 

é através de num processo contínuo de deslizamentos, que se chega 

tanto ao lugar da interpretação, quanto ao lugar da historicidade e que, 

por esse mesmo caminho, também se esbarra com a afirmativa de que 

não há sentido sem metáfora (Pêcheux, 1975), reafirmamos que a 

policromia assoma como o lugar dos deslizamentos e como o lugar de 

rede de filiações por imagens. A rede de filiações aponta os diferentes 

domínios do interdiscurso, nomeados de formação discursiva (FD). 

(Souza, 2001: 93) 
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(II) BRUNO PERDEU 19 KG DE TANTO FRANGO QUE ENGOLIU NA 

CADEIA 

 

FIGURA 2 

  

O grande mote dessa manchete gira em torno do personagem Bruno. Este jogador 

de um time de futebol carioca ocupava a posição de goleiro, quando passou a ocupar as 

manchetes dos jornais devido ao seu envolvimento com o crime de desaparecimento e 

consequente homicídio de sua ex- companheira.       

         A data da capa é de 17/03/2013, cuja chamada principal é sobre a estadia do 

goleiro Bruno na prisão. Por se saber que ele jogava no gol, o jornal explora gírias 

ligadas ao jargão futebolístico. Uma delas é a de “levar um frango” significando que o 

goleiro perdeu a oportunidade de agarrar uma bola dita “fácil” de ser agarrada, ou 

também, que um goleiro “frangueiro” é um goleiro que sempre recebe gols. 
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         Ao ter esse conhecimento específico do linguajar do futebol, o jornal explora 

palavras do mesmo campo semântico15 de frango. Então temos “penoso” fazendo uma 

referência à dieta difícil que o jogador está tendo. Ave se referindo ao frango que se 

come na penitenciária. Tudo isso seria irrelevante se não estivesse sendo trabalhada a 

posição em que o Bruno jogava. Ao evocar a palavra “frango”, os sujeitos-leitores 

fazem logo uma referência à posição do jogador e nas dificuldades que tem passado na 

cadeia. Há uma correlação entre dificuldade do goleiro em campo- ou seja, levar gols, 

ser frangueiro- e a dificuldade em se adaptar numa penitenciária e viver comendo 

frango sem opção de escolher a sua própria refeição. Bruno era um excelente goleiro. 

Nunca levava frango. A manchete reforça a ideia de que ele se deu mal, ao contrário do 

que parecia antes, quando parecia que ele ia sair impune. 

Além disso, “penoso” pode significar “custoso” definido segundo o 

minidicionário Aurélio como: (1) Que causa sofrimento ou incômodo; (2) Difícil, 

complicado. E muitos são os recursos em trabalho com esses sentidos: o frango de 

borracha no canto esquerdo da manchete, a foto do Bruno, com a testa franzida e, em 

destaque, uma imagem do filé de frango grelhado. 

Cada elemento funciona diferentemente, mesmo tendo uma coesão dentro de um 

todo discursivo que a manchete explora. A foto do frango de borracha é para dar o tom 

descontraído de “zoação” que a matéria emprega. A foto do Bruno mostra que ele 

estaria olhando para o frango – grelhado- com uma certa repulsa, já que é o cardápio 

mais oferecido dentro da prisão. A foto do alimento, em primeiro plano, provavelmente, 

faz menção à quantidade de frango digerida pelo goleiro e à quantidade de quilos que o 

goleiro perdeu. 

O resultado dessa junção (contiguidade) de elementos dá lugar a uma outra 

forma de se redigir a notícia instituindo uma textualidade própria ao jornal. Observe-se, 

mais uma vez, a junção imagem/texto. 

 

                                                           
15  Discursivamente, definimos campo semântico como a possibilidade de agrupar, não só vocábulos de 

diferentes categorias lexicais, mas também elementos não verbais. Essa possibilidade se dá, sobretudo, 

pelo processo de contiguidade entre essa gama de itens. 
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FIGURA 3 

 

A figura do frango de borracha no canto esquerdo substitui a palavra “frango” e 

funciona, sintaticamente, como o sujeito da frase: “Frango” é a dieta do penoso. Com 

essa leitura, mais uma vez, chega-se a um outro sentido para a palavra “penoso”, 

podendo significar com deboche (!?) ‘aquele que cumpre pena’. Interessante ressaltar 

que o frango só pode ser considerado sujeito da sentença, se “do penoso” não se referir 

ao frango, mas sim ao penoso como sofredor, ou como preso. É claro que esta sentença 

pode ser interpretada com a ocorrência do verbo ser sendo impessoal, contudo estamos 

advogando com a junção texto e imagem fazendo um cunho discursivo. Por isso, essa 

interpretação não é prototípica nesta análise. 

A interpretação do uso da imagem do frango de borracha não se esgota, quando se 

observa sua relação com o outro enunciado: “Bruno perdeu 19 kg de tanto frango que 

engoliu na cadeia”. As duas patas do frango sobrepostas ao enunciado “de tanto frango 

que engoliu” nos remete à posição do goleiro de pernas abertas, quando por não 

conseguir agarrar a bola, perde um gol possível de ser evitado e “engole o frango”. 

 

3.2.2  Ambiguidade e polissemia lexical 

A análise a seguir enfoca duas outras capas: a separação de uma atriz conhecida, 

depois de ter sido agredida pelo companheiro, também ator, e a prisão do banqueiro do 

jogo de bicho e patrono de escola de samba. 
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(III) LUANA NÃO TEM MAIS DADO (IMAGEM) EM CASA 

 

 
FIGURA 4 

 

A capa, agora analisada, publicada em 29/10/2008 tem como manchete a 

separação da atriz Luana Piovani, após uma briga em que ela teria sido agredida pelo 

companheiro. 

Dois recursos chamam a atenção na elaboração da manchete. Em primeiro lugar a 

mescla entre imagem e texto, recorrente no jornal, quando uma imagem ou uma foto 

substitui algum constituinte sintático16. 

Na manchete, em análise, a foto do companheiro da atriz substitui tanto o 

complemento do verbo ter “não tem mais dado em casa”, quanto parte do núcleo verbal 

– “tem dado”. 

Parte do núcleo verbal constitui o segundo recurso da manchete, quando esse 

mecanismo institui a ambiguidade do enunciado. 

         O verbo dar, em alguns contextos restritos e num linguajar mais popular, tem uma 

acepção que não está em alguns dicionários cujo sentido é o de ato sexual. No 

dicionário Aurélio há a acepção de “relacionar-se”, mas não especifica se é 
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sexualmente, amorosamente, ou amigavelmente. A questão é que o verbo dar tem esse 

sentido. Há uma construção que também propaga essa ideia. Uma piada, comumente 

usada entre jovens, em que numa interação perguntam ao interlocutor “Tem dado em 

casa?” o que as pessoas pensam primeiramente é no dado como forma cúbica, 

geralmente usada em brincadeiras com tabuleiro. Ao responder “sim/não”, o interrogado 

sofre uma quebra de expectativa pelo questionador que leva para o sentido de ato 

sexual, qualquer resposta que o interrogado der. E ainda o que fez a pergunta 

complementa, caso o interrogado responda “não”, com a frase “Tem dado na rua, 

então?”. Esta foi apenas uma ilustração de uma situação em que o verbo dar pode ter 

sentido sexual. 

Intuitivamente, pensamos que o verbo dar tem uma relevância sintática forte. 

Continuando na acepção do verbo como ato sexual, trazemos exemplos de situações que 

contribuem para essa análise. Numa conversa entre um grupo de amigos muito íntimos 

uma menina fala que “Eu dei pra ele”. Nesse contexto vemos que há um objeto nulo na 

sentença. Em nenhum momento da conversa esse objeto tem referência. Ele não é 

recuperado no discurso, mas pelo contexto da conversa fica entendido do que se trata.17 

Voltando à capa, é evidente que o verbo, tão polissêmico no particípio passado, 

não é escrito, mas sim se coloca a foto do Dado Dolabella. O jornal poderia ter escrito o 

nome colocando letra maiúscula, mas ao colocar a foto do ator, há uma relação 

metonímica diretamente voltada para o ato sexual. Com esse recurso, são dois os 

enunciados que se sobrepõem: a atriz não tem mais o companheiro e, por consequência, 

não há mais o relacionamento (sexual) conjugal.  

Ainda como parte da estrutura enunciativa da manchete, há o uso do advérbio 

“mais”, que, ao modalizar a sentença, acarreta uma outra interpretação possível: “a atriz 

não tem mais dado em casa” , e tem dado onde? 

Em termos discursivos, vale à pena recuperar, aqui, o efeito de sentido decorrente 

da polissemia aberta, no caso, a injúria (cf: Orlandi, 1983). O sentido que pode ser 

                                                           
17 Há um trabalho em Linguística Cognitiva de BRONZATO, Hotz Luciene. A abordagem sociocognitiva 

da Construção de Destransitivização: o enquadre da interdição. 2000. 115 f. Dissertação (Mestrado em 

Linguística)- ICHL/UFJF, Juiz de Fora, 2000. 
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inferido pelo uso do advérbio “mais”, modalizador de tempo, poderia acarretar ao jornal 

algum recurso jurídico em decorrência da injúria trazida pelo enunciado implícito. 

Entretanto, o uso da foto, cuja leitura remete ao apelido do ator, no caso ‘Dado’, 

permitiria descartar essa outra interpretação. Mais uma vez, ressaltamos que não é o 

jornal quem dita o sentido, e sim o leitor por conta das condições de produção em que a 

manchete é formulada. 

 

(IV) DEU ZEBRA(Imagem)  

 

      FIGURA 5 
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            Na quarta capa publicada no dia 16/12/2011 a manchete coloca em destaque a 

prisão do bicheiro e patrono da escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis Anísio Abraão 

David. A manchete começa com a exclamação “É o bicho, é o bicho!” que nos remete 

tanto a um jogo de azar, denominado jogo do bicho, quanto ao grito de carnaval feito 

pelos intérpretes da escola de samba, quando se inicia o desfile. O jogo do bicho é uma 

bolsa ilegal de apostas em números que representam animais. No total são 25 animais. 

Cada um desses bichos recebe quatro números, sendo que o último desses números é 

sempre múltiplo de quatro. Ao dividir o último número por quatro, chega-se ao grupo a 

que cada bicho pertence. 

Toda essa explicação é necessária, pois o jornal se vale desse mesmo 

funcionamento para noticiar os dados que envolveram a prisão do contraventor. Com a 

mesma expressão- “Vale o escrito”- lema do jogo do bicho, o jornal apresenta os dados 

fornecidos pela polícia: 700 agentes, referenda o 00 que corresponde a um dos números 

da vaca(00, 99, 98, 97); 44 presos corresponde ao último dos números relacionados ao 

cavalo (44, 43, 42, 41); 18 computadores corresponde a uma das dezenas do cachorro 

(20, 19, 18, 17); e 2172 , que além de ser a numeração da residência do bicheiro, 

corresponde a uma das dezenas do porco (72, 71, 70, 69). 

Todo esse mecanismo tem como função bem mais do que construir um campo 

semântico para sustentar os fatos noticiados. Além da referência ao funcionamento do 

jogo do bicho, o jornal introduz “a zebra”, animal que não faz parte do jogo em si. Mas, 

por se tratar de um jogo de azar, mais do que oportuno é utilizar a imagem da zebra, 

que, no conhecimento popular, é o bicho do azar. Interessante ressaltar que na manchete 

de capa não há nenhuma foto de Anísio Abraão. Há fotos, apenas, de sua cobertura, de 

um carro com vidro negro e dos animais que representam os números da operação no 

jogo do bicho. A imagem da zebra é significativa, porque ela pode representar o próprio 

Anísio, uma vez que não tem foto do bicheiro. Essa interpretação é possível pela 

ausência, mas também pela expressão do animal, com os olhos fechados e com a boca 

aberta, aparentando certa dor, certo pesar, pelo ocorrido. Ou seja, a imagem do bicheiro 

acaba sobreposta pela imagem do “bicho”, desta forma, aquele não lhe trouxe sorte. 

 Por último, mais uma vez, sublinhamos o recurso de que se vale o jornal de usar a 

imagem na estruturação textual da notícia. O dito popular “Deu zebra!” – que significa 

que algo não saiu como o esperado – é composto pelo verbo dar [deu] conjugado à 
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imagem da zebra, que, no caso, completa a frase funcionando como complemento 

verbal. Embora, a gramática normativa não cubra essa previsão do verbo dar como 

impessoal, este é o seu funcionamento na referida expressão e também na expressão que 

anuncia o resultado do jogo de bicho: “Deu borboleta!”, por exemplo. Além disso, este 

funcionamento do verbo dar como “frustrativo” em “Deu zebra!” não é assinalado nas 

gramáticas normativas. 

 

3.2.3  Contiguidade e implícitos 

 O não dizer é um dos grandes mecanismos do jornal. O uso de implícitos, em 

verdade, delega ao leitor a inferência do que está nas entrelinhas. São duas as capas 

escolhidas para ilustrar os implícitos: a manchete sobre um surdo acusado de pedofilia e 

a que destaca a parada do orgulho gay e a festa do time em comemorar o campeonato. 

(V)  PRESO SURDO PEDÓFILO 

 

FIGURA 6 
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A capa publicada em 06/08/2010 traz a manchete de um surdo que, segundo o 

jornal, foi preso por confessar ter abusado sexualmente de três menores de idade. 

Partindo da forma como essa manchete foi trabalhada, pode-se descrever três 

movimentos discursivos interessantes. 

No alto à esquerda, em letras claras, tem-se a frase “Nem ouviu a voz de prisão”. 

Tomando-se em conta o funcionamento da polifonia, de imediato, o uso da negação 

“nem” nos remete a duas proposições interligadas- P1[Nem [ouviu a voz de prisão.] P2], 

o que nos remete a dois enunciados implícitos: (1) alguém recebeu uma voz de prisão, 

por ter cometido algum delito e (2) a voz de prisão não foi ouvida. 

Esse jogo de implícitos nos leva à questão: por que não ouviu a voz de prisão?- e, 

ao mesmo tempo, funciona como recurso para apresentar o agente do delito (Quem?) e 

o fato em si (O quê?). No movimento discursivo seguinte, tem-se a redação da manchete 

em dois códigos: com alfabeto verbal e o alfabeto manual usado pelos surdos. É a 

junção desses dois códigos que, a um só tempo, denuncia o agente e noticia o fato: 

deficiente surdo é acusado de pedofilia. 
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(VI) HOJE É DIA DE ORGULHO GAY / FLU FAZ FESTA NO ENGENHÃO 

 

FIGURA 7 

Na capa do dia 18/11/2012 o jornal divide as principais matérias em duas. A 

primeira fala sobre a parada gay ou orgulho LGBT em Copacabana e mostra a bandeira 

cujas cores formam o arco-íris. Logo em baixo, por contiguidade, há uma bandeira com 

as cores do time do Fluminense que se assemelha à bandeira do orgulho LGBT. Há uma 

relação de “espelho” ou de continuidade de uma notícia com a outra. Como coloca 

Souza (2001), em relação ao conceito de Policromia: 
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O texto de imagens também tem na sua constituição marcas de 

heterogeneidade, como o implícito, o silêncio, a ironia. Marcas, 

porém, que não podem ser pensadas como vozes, porque analisar o 

não verbal pelas categorias de análise do verbal implicaria na redução 

de um ao outro. Nesse caso, por associação ao conceito de polifonia, 

formulamos o conceito de policromia [...] buscando analisar a imagem 

com mais pertinência. 

O conceito de policromia recobre o jogo de imagens e cores, no caso, 

elementos constitutivos da linguagem não verbal, permitindo, assim, 

caminhar na análise do discurso do não verbal. O jogo de formas, 

cores, imagens, luz, sombra, etc nos remete, à semelhança das vozes 

no texto, a diferentes perspectivas instauradas pelo eu na e pela 

imagem, o que favorece não só a percepção dos movimentos no plano 

do sinestésico, bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano 

discursivo-ideológico, quando se tem a possibilidade de se interpretar 

uma imagem através de outra. (SOUZA, 2001: 86) 

 

As materialidades imagéticas das duas notícias se relacionam e permitem uma 

interpretação de continuidade de uma notícia com a outra. Pelo histórico do jornal18, é 

plausível fazer essa interpretação, uma vez que os torcedores tricolores são sempre 

vítimas de piadas homofóbicas, ou são associados à comunidade LGBT.  A questão é 

que o jornal, nesta manchete, não reproduz essas piadas verbalmente. Ao contrário, 

lança mão de um arranjo na diagramação das capas e fica a cargo do leitor a apreensão 

daquilo que o jornal não diz. 

 

3.2.4 Silenciamento e interdição do dizer 

 Recortamos o funcionamento da política do silenciamento numa capa que enfoca 

um fato bem recente: o roubo das vigas de um elevado derrubado em avenida no centro 

da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver nos anexos figuras: 17; 23 e 25 
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(VII) OS SUSPEITOS! 

 

FIGURA 8 

A capa sob análise, publicada em 11/10/2013, traz a foco o caso do 

desaparecimento das vigas de ferro que estruturavam um elevado, derrubado no centro 

da cidade do Rio de Janeiro. As vigas foram roubadas sem que ninguém visse, apesar de 

pesarem mais de cem mil quilos. Não há testemunhas sobre o fato e a polícia não tem 

pistas de como se deu o roubo. Como resolver tal mistério? 

A resposta popular a esse crime vem na forma de ironia e deboche. Através de 

redes sociais na internet, as pessoas passam a atribuir o crime aos super-heróis, que 

protagonizavam desenhos animados voltados ao público infantil. Como noticiar tal fato, 

se não há informação nem sobre as circunstâncias do roubo, nem sobre os agentes 

criminosos? 
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           Em termos de gênero jornalístico, a redação da notícia pressupõe, como abertura, 

o preenchimento da estrutura do lead – compostas pelas questões Quem? Quando? 

Como? Onde? Questões cuja função discursiva é apresentar o fato ao leitor. Dessas 

questões, tem-se apenas a resposta ao “onde”- avenida no centro da cidade do Rio de 

Janeiro. As demais questões são silenciadas: omitem-se os agentes, o momento quando 

se deu o roubo e como foi possível transportar um material pesando toneladas. 

A saída de capa do Meia-Hora foi, em verdade, recorrer ao deboche que circulou 

nas redes sociais, conseguindo, assim, noticiar o fato em “termos jornalísticos”: Quem? 

Os super heróis. Como? Somente com uma força descomunal, as vigas poderiam ser 

transportadas em tempo recorde. 

Em termos discursivos, percebe-se que o jornal jogou entre o real - o fato, no 

caso, o roubo - e o ficcional, no caso, os agentes criminosos. É essa a estrutura que, em 

verdade, permitiu ao jornal produzir o acontecimento que, nos termos de Pêcheux 

(2012), significa os efeitos de sentido decorrentes do tratamento, por exemplo, que a 

mídia se vale para reportar os fatos. O efeito de sentido, neste caso, é todo o jogo de 

silenciamento que cerca o roubo. Algo que é partilhado pelas autoridades e pela polícia, 

a ponto de não ter meios para solucionar o caso. 

O jogo polissêmico, aí, além de revestir a notícia de ironia, denuncia o 

silenciamento, ou a omissão. 

 

3.2.5 Mesclagem e processos lexicais 

 Sob o rótulo de mesclagem, estamos agrupando o restante das capas, que 

englobam as seguintes manchetes: a atuação do Batalhão da Polícia Militar em 

comunidade no bairro da Penha; a oferta de sexo oral, de uma vendedora ambulante a 

policial; o adestramento de um gato para traficar drogas e objetos em presídio; a morte 

da cantora Amy Winehouse; a prisão de duas jovens por tráfico de drogas e a prisão de 

espíritas, que aplicavam o golpe de estelionato. 
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(VII) BOPECIDA, O INSETICIDA DA POLÍCIA 

 

FIGURA 9 

 

A capa, agora em destaque, foi publicada em 17/04/2008 e apresenta um processo 

no que se refere à composição lexical em “bopecida”. O radical latino –cida vem de 

caedere que significa “aquele que mata”. Mas o que o jornal faz é uma relexicalização, 

ou seja, a mudança de natureza lexical que a palavra sofre, no caso, um radical. É 

mantida a ideia de extermínio que o afixo possui, mas na palavra não é a base à 

esquerda que sofre a ação, mas sim o agente que extermina os bandidos. Ou seja, o 

radical -cida determina o agente da ação de matar, enquanto o radical prefixado -cida 

determina o paciente da ação. O jornal recorre à redefinição sintática dos formativos 

lexicais. A criação do termo “bopecida”, em termos discursivos, parece ter relação com 

a declaração do próprio coronel do Batalhão de Operações Policiais Especiais, cuja sigla 
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é BOPE. Ao dizer que “Os policiais são saneadores”19, o periódico se aproveita dessa 

definição para explorar, ainda, esse campo semântico. No mesmo trecho o jornal 

acrescenta que “Pacientes com dengue ficaram no meio do tiroteio na Penha”.  

Em relação ao não verbal, a criatividade do tabloide também é quase ilimitada. 

Na ilustração da notícia, o jornal faz uma montagem com a embalagem de um 

inseticida, cuja marca é SBP e acrescenta a esta sigla a letra M, a sigla final tem as 

consoantes PM como referência à Polícia Militar. No meio do frasco onde geralmente 

tem-se o mosquito desenhado no centro, o jornal colocou o símbolo do BOPE, uma 

caveira com duas armas atrás com um(a) faca/punhal atravessado no crânio. Embaixo 

do desenho da caveira há centro-alvos, mas ao invés de haver mosquitos no centro, 

vemos homens que poderíamos interpretar como bandidos que os policiais “caçam” ou 

“exterminam”. Mais abaixo, ainda há os dizeres “Eficaz contra vagabundos, traficantes 

e assassinos”, o que ratifica a ideia de que os homens sob a mira são 

marginais/deliquentes/bandidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Na página do UOL da Folha de SP, recupera-se a declaração do coronel do Batalhão: “PM do Rio é o 

melhor inseticida social” têm-se, assim, as condições de produção que deram suporte à criação pelo Meia-

Hora do termo ‘bopecida’. 
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(IX) MULHER OFERECE BOLA/(IMAGEM) GATO/(IMAGEM) COMO 

PROPINA A PM 

 

 

FIGURA 10 

 

A capa publicada em 28/07/2010 é uma das capas mais complexas de ser 

analisada, se não for a mais. 

Ao noticiar que uma vendedora ambulante ofereceu propina para PM, o 

periódico recupera os tipos de propinas que são comuns em situações como esta e do 

conhecimento dos sujeitos-leitores (como cerveja e cafezinho). Entretanto não foi o que 

aconteceu.  
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Ao tecer a notícia, o jornal diz: “Mulher oferece bola (imagem) gato (imagem) 

como propina a PM”. Para uma pessoa que não está acostumada com essa expressão e 

não visualiza os elementos da capa, “bola-gato” pode não ter sentido nenhum.  

A explicação da expressão “bola-gato” pressupõe a operacionalização de vários 

mecanismos. Essa expressão é usada, popularmente, para significar “sexo oral”, que, 

num outro jargão, corresponderia à palavra “boquete”. A substituição de “boquete” por 

“bola-gato” se dá por efeito metafórico. Entretanto, no deslizamento entre essas duas 

expressões, há uma intervenção de duas palavras em inglês: “ball + cat”, cuja pronúncia 

corresponde a /bóuquét/.  

Assim, por aproximação sonora se associa “boquete” a “bóuquét”, ou seja, 

traduzindo os termos do inglês “bola-gato”, na expressão popular. Obviamente, as 

pessoas que usam a gíria “bola-gato” não conhecem todo esse percurso discursivo, mas 

reconhecem o que “bola-gato” quer dizer. Válido também é observar que indivíduos 

pertencentes a camadas sociais mais elevadas podem não saber o que a expressão 

significa. 

A expressão “Bola-gato” ganhou um uso maior depois de ser disseminada no 

funk pela música Aula de Inglês do grupo de funk carioca Bonde do Vinho. Abaixo um 

trecho da letra da música20. 

Essas três palavras 

Que eu vou falar pra você 

Traduza para mim 

E demonstre o seu inglês 

[refrão] 

O que que é peixe (é fish) 

O que que é bola (é ball) 

O que que é gato (é cat) 

(fish ball cat) 

A palavra fish (peixe) possui uma semelhança sonora com a primeira pessoa do 

singular do verbo fazer no pretérito perfeito do indicativo[fiz]. Com isso o “Fish Ball 

Cat” parece com “Fiz boquete”.  

                                                           
20 Música retirada do site http://letras.mus.br/bonde-do-vinho/165121/ 
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Outra questão interessante nesta capa a ser analisada é o uso das imagens. A bola 

como um ser inanimado não expressa emoções, mas o gato expressa. Por essa razão não 

é por acaso que a foto é de um gato com a boca aberta e com a língua para fora. Essa 

imagem, com certeza, acrescenta ao sentido de “bola-gato”. 

(X) DEPOIS DE GATONET E BOLA GATO, AGORA É O GATOTRÁFICO 

 

FIGURA 11 

 

A manchete da capa do dia 06/01/2013 é introduzida por uma remissão temporal 

a outros delitos noticiados em capas anteriores. O fio que costura essa remissão se dá 

através da referência aos processos de formação lexical oriundos do linguajar popular. 

Processos em certa medida, dada a complexidade presente, difíceis de serem descritos, 

apenas, em termos gramaticais. 

 A notícia é sobre um gato que foi treinado para levar baterias de celular, fones 

de ouvido, aparelho celular, carregador, serras, brocas, tudo isso enfaixado no corpo do 

felino em um presídio de Arapiraca em Alagoas. Ao recuperar o histórico com a palavra 

“gato” (gatonet, bola-gato) nas capas do jornal, o periódico lança um novo termo -

Gatotráfico- para denominar a atividade para a qual o animal foi treinado. O enfoque da 

formação de “gatotráfico” pelo viés da linguística requer levar em consideração sua 

complexidade. No português nós temos a palavra “narcotráfico” significando tráfico de 
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drogas. Ao criar tal palavra o jornal substitui a base “narco” pela base “gato”. Porém, o 

resultado dessa formação vocabular não é o mesmo que resulta na palavra narcotráfico. 

Enquanto em narcotráfico, ‘narco’ é o objeto do tráfico, em ‘gatotráfico’, gato é o 

agente do tráfico. Tem-se aí, como no exemplo acima, um processo de relexicalização, 

quando a palavra “gato” tem sua função sintática deslocada de objeto para agente. 

Numa outra direção, poderíamos pensar, também, a composição de “gatotráfico” 

não diretamente relacionada a “gato”, mas sim ao adjetivo “gatuno”. Essa palavra surgiu 

no português em 1727 segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa e faz parte 

de um seleto grupo que possui um sufixo único, no caso o -uno. É claro que os 

vocábulos “gato” e “gatuno” possuem semelhança, provavelmente, o segundo surgiu 

devido às característica do animal. Dessa forma, ao colocarmos “gatuno” não estamos 

colocando, pelo menos diretamente, em evidência as características de um gato, mas 

sim a questão comportamental de burlador de leis, de um ladrão, de um fora da lei. 

Quais aspectos em ‘gatotráfico’ que podem aproximar essa formação de 

mesclagem? Os traços prosódicos: o número de sílaba, a sílaba proeminente e a 

semelhança fonética.  Discursivamente, tem-se um deslizamento de sentido: um 

enunciado é substituído semanticamente por outro. Esse processo é que, em termos 

discursivos, vai dar lugar à redefinição lexical dos itens envolvidos: o deslizamento de 

“narco” para “gato” resulta na redefinição sintática lexical: objeto → agente. 

Do ponto de vista linguístico, o jornal se vale da concatenação lexical prevista no 

sistema da língua, mas a redefinição sintática do termo concatenado é de outra ordem: 

pela junção gramatical dos formativos, “gato” passa a ter valor de radical, mas dadas as 

características semânticas contidas, por exemplo, na expressão ‘gatuno’, desloca-se a 

função sintática do radical de complemento para agente. Dois recursos visuais ratificam, 

ainda, essa análise: a foto do animal envolvido com objetos traficados e o destaque em 

cor da expressão “gatotráfico”, que, no caso de outra mídia, o recurso para sublinhar tal 

termo inventado poderia ser através das aspas. No Meia-Hora, os tipos com cores 

diferenciadas parecem ter a mesma função das aspas21. 

                                                           
21  Embora o uso de cores diferenciadas se aproxime do uso das aspas, é válido esclarecer que na maioria 

das vezes o Meia-Hora dá um tom de ironia quando as utiliza e quando usa a cor redefini o valor 

semântico da palavra em destaque.  
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A respeito desses mecanismos de visibilidade explorados na mídia, em geral, 

Souza (2001) observa que a interpretação de um texto (como notícia, por exemplo), em 

que o trabalho com o verbal e o não verbal dá lugar a outro(s) texto(s) implícito(s), 

sugerido(s), se dá pelo efeito de visibilidade. 

[...] Todo esse processo revela, ainda, por um lado a relação de 

complementaridade entre o polifônico (o verbal) e o policrômico (o 

não-verbal) num trabalho de produção de sentidos; por outro lado, 

aponta também como na mídia impressa esses dois níveis de 

significação - o verbal e o não-verbal - funcionam como dois planos 

discursivos autônomos (Souza, 2001: 90) 

 

A imagem, nessa manchete, funciona para legitimar o que está sendo noticiado. 

Um gato que faz alguma espécie de tráfico parece impensável num mundo real, mas ao 

colocar a foto do animal enfaixado, o jornal “prova” que isso de fato aconteceu. 
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(XI) AMY-A OU DEIXE-A 

 

FIGURA 12 

A capa em análise, noticiada em 24/07/2011, traz a manchete sobre a morte da 

cantora britânica Amy Winehouse. Ela ficou internacionalmente conhecida por sua 

música, mas também por uma vida boêmia que levava regada a muitas bebidas e drogas. 

Essa trajetória é o principal mote da capa da vez. O tabloide faz uma retrospectiva 

das coisas ruins que acabaram acarretando a morte da cantora. “Bebeu, fumou, cheirou e 

dançou”. Nesta breve retrospectiva, vemos os fatos que envolveram a cantora: bebidas, 

drogas, etc. A escolha do verbo dançar não está necessariamente pontuando que a dança 

fazia parte das atividades da cantora, mas sim, se valendo da gíria “dançar” para 

significar que o final não foi feliz. O verbo dançar tem essa acepção em determinados 

contextos de ser uma situação em que alguém se deu mal, ou que algo deu errado.  

Há também uma referência ao Poema retirado de uma notícia de jornal de 

Manuel Bandeira: 
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João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem 

número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

Claramente vemos as referências dos verbos que foram utilizados com o poema do 

Manuel Bandeira. 

Outro dado interessante é a paráfrase que o jornal faz do slogan da época da 

ditadura, através de um trocadilho com o nome da cantora. Nessa época, pessoas que 

não se enquadravam nas normas ditadas pelo governo ditatorial deveriam sair do Brasil. 

A condição de amar o Brasil estava intrinsecamente relacionada àqueles que o 

governavam. Ao trazer à tona esse enunciado, o jornal recupera algo que está na 

memória social22 das pessoas. Assim, o jornal cria uma paráfrase do slogan e formula 

“Amy-a ou deixei-a”, fazendo uma alusão ao comportamento criticável da cantora. Ao 

se valer dessa paráfrase, o periódico, implicitamente, propõe aos sujeitos-leitores uma 

aceitação ou não do modo de vida de Amy. Eles poderiam gostar/amar Amy pelo que 

ela é, ouvindo sua música e admirando seu talento, ou poderiam “deixá-la”, justamente 

por ser uma pessoa desregrada, que estava envolvida com álcool e drogas. 

Ainda sobre a paráfrase, vemos que sua formulação reside no deslizamento do 

nome “Amy” para o verbo “ame”. A possibilidade desse deslizamento foi o suficiente 

para reformular o referido slogan, associando-o à alternativa entre amar a cantora, ou 

odiá-la, deixando-a de lado. 

Na base desse deslizamento, se verifica também a sugestão de uma pronúncia 

“abrasileirada” do nome da cantora: em vez de /émi/, pronúncia prevista no inglês, fala-

se /ãmi/, para que seja possível parafrasear o slogan. Tal interseção é possível pela 

ortografia, já que o verbo e o nome da cantora são praticamente iguais, considerando-se, 

no caso, que a consoante [y] é pronunciada como [i] em português. Este pode ser 

também um elemento facilitador para o leitor reconhecer na frase “Amy-a ou deixe-a” a 

referência ao velho slogan.  

                                                           
22 Trazemos a questão de Memória Social, porque é algo vivo no imaginário dos brasileiros. Está presente 

nos livros de histórias, logo, um objeto cultural que materializa e dá forma a Memória Oficial (objetos 

como livros, filmes, imagens, escritos, arquitetura, etc.).  
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No nível discursivo, assinalamos ainda que foi escolhida uma foto da cantora em 

que ela está de boca aberta, provavelmente, cantando, mas, dadas as condições de 

produção da notícia, a do falecimento da cantora e suas circunstâncias trágicas, o meme 

da internet viralizado em um vídeo do You Tube, proposta em forma de balão, ao lado 

da boca, sugere a tendência da cantora, mesmo, após a morte: “Será que tem bons drinks 

no céu?”. 

Por último, uma vez mais, há o recurso de assinalar “Amy-a” com a cor diferente 

do enunciado que antecipa a manchete de capa. É dessa maneira que o Meia-Hora se 

vale de um recurso imagético para apontar os sentidos e as mudanças de sentido que 

propõe às palavras-chave dos enunciados. 

 

(XII)‘DELEGATA’ PRENDE MÃES DE SANTO DO BONDE DO PAI BRUNO 

 

FIGURA 13 

Na capa em pauta, publicada em 25/06/2012, a notícia é sobre as mães de santo 

que foram presas e pela operação ter sido comandada por uma delegada bonita. 

A primeira frase é “Nada para a polícia é impossível”, aí temos [Nada para a 

polícia [é (im)possível]], ou seja,  negação dentro da negação. Essa sentença, com um 

jogo jocoso, com tom de deboche, parafraseia o discurso evangélico, que diz que nada 

para Deus é impossível. O uso do jargão é comumente usado nos cartazes de 

publicidade, como por exemplo, “Nada para pai Bruno é impossível”, ou “Trago seu 
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amor em 3 dias”. Na manchete, porém, há o deslocamento de enunciadores, jogando 

com a posição vazia prevista, segundo Foucault (1971), em todo enunciado. Como no 

caso do fato em foco, as mães de santo e o “pai Bruno” foram presos, o jornal atribui a 

posição enunciativa do conhecido jargão à polícia. Tem-se, aí, um deslocamento de 

vozes a partir do deslocamento de enunciadores.  

Outro mecanismo polissêmico que se institui entre o “Bonde do pai Bruno” e o 

“bonde da lei” é que a expressão “bonde” tem origem nos bailes funk23 e significa um 

grupo de pessoas ligadas a um determinado grupo escolar, grupo de dançarinos, grupo 

de bairro, grupo de cantores. O “bonde do pai Bruno” está relacionado ao grupo de 

mães e pais de santo que praticavam estelionato, ou seja, trata-se de um grupo fora da 

lei. 

O jornal noticia a desarticulação do “bonde do pai Bruno” pela ação do “bonde da 

lei”. Esse deslizamento de sentido da palavra “bonde”, institui um outro sentido para 

bonde: um bonde fora da lei é desfeito pelo bonde da lei. 

Vale à pena recuperar, aqui, como são definidos os deslizamentos de sentido. São 

os processos discursivos responsáveis pelos efeitos de sentido, fenômeno semântico 

produzido por uma substituição contextual, lembrando que este deslizamento de sentido 

entre x e y é constitutivo tanto no sentido designado por x como por y, dando lugar a:  

 

Bonde fora da lei 

                                                         ↓       ↓ 

Bonde   ø   da lei 

  

O deslizamento aqui se dá pelo apagamento da palavra “fora”, instituindo, assim 

um interessante movimento polissêmico. Por último, não podemos deixar de colocar em 

discussão a expressão ‘delegata’. A delegada Flávia Monteiro ficou conhecida depois de 

prender o estelionatário conhecido como “Pai Bruno”. Depois Flávia conseguiu 

identificar onde as comparsas de Bruno estavam e também as prendeu. A primeira 

                                                           
23 Baile Funk é uma forma de diversão comum nas periferias e favelas cariocas, em que se dança e ouve o 

ritmo denominado Funk.. 
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questão a ser analisada é da palavra “delegata”. Numa análise primeira, poderíamos 

pensar que há só a troca de uma consoante sonora /d/ por uma consoante surda /t/. 

Entretanto, não é apenas isso, podemos ver que mesmo tendo uma estrutura morfológica 

parecida a sequência –gada de “delegada”  é substituída, para entrar a palavra “gata” e 

assim denominar uma delegada bonita, ou gata, uma vez que esse substantivo comum 

funciona como adjetivo quando ligado a um nome. Nos termos de Gonçalves(2003), 

“delegata” pode ser analisado como Cruzamento vocabular (ou Blending Lexical, BL) 

porque: 

BLs são fusões de duas formas de base: palavra 1 (P1) e palavra 2 

(P2). O ponto de quebra (local em que essa junção ocorre) permite 

levantar algumas generalizações interessantes sobre a estrutura lexical 

de cruzamentos. Em linhas gerais, há dois padrões para o BL no 

português do Brasil, de acordo com Gonçalves (2003): (a)24 um para 

os casos em que P1 e P2 apresentam algum tipo de semelhança fônica 

e (b)25 outro para aqueles em que P1 e P2 são totalmente diferentes do 

ponto-de-vista segmental. Essa (des)semelhança fônica determinará o 

ponto de quebra (GONÇALVES, 2003: 152) 

 

Não há nenhum elemento invasor, o que ocorre é uma fusão entre bases. A palavra 

delegada tem uma parte que possui a semelhança fônica com a palavra gata, a parte –

gada. Dessa forma “delegada + gata” = “delegata” passa a significar, com duas entradas, 

uma delegada bonita 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Por exemplo, Sacolé que significa picolé em saco. 

25 Por exemplo, Showmício que significa comício com apresentação de shows musicais.  
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(XIII) A PÓ-POZUDA 

 

FIGURA 14  

A última capa que analisamos, publicada em 01/02/2013, é sobre duas meninas 

que foram retidas no aeroporto por estarem com a região das nádegas cheias de cocaína. 

Ao colocar a notícia, o jornal pontua a classe social das meninas, visto que na manchete 

tem o termo “Patricinha” que denomina meninas com um poder aquisitivo elevado. 

A palavra que tem destaque nessa manchete é “popozuda”, que também surgiu 

nas letras de funk carioca. E nas letras o sentido da palavra corresponde à denominação 
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das nádegas avantajadas, ou do bumbum, se optarmos por denominar popularmente. A 

“buzanfa”, termo antigo com a mesma função, é posto para especificar o lugar onde as 

meninas estavam levando os entorpecentes. 

A palavra “popozuda” é oriunda das letras de funk, mas nessa capa funciona em 

conjunto com o termo que é usado para falar sobre a cocaína, no caso o substantivo 

comum “pó”. Em termos de formação lexical de “pó-pozuda”, a pergunta que ocorre é 

como se dá essa formação? Recorrendo a preceitos da Linguística Cognitiva, de início, 

achamos que poderíamos descrever essa formação como Substituição Sublexical, como 

propõe Gonçalves, Andrade e Almeida: 

(...) por envolverem incorporação de uma “palavra invasora”         na 

chamada “palavra alvo” (Bat-el 2006). A palavra-alvo apresenta 

porção fonológica que coincide com a encontrada num formativo e é a 

partir dessa identidade formal que se dá a incorporação. Desse modo, 

do ponto de vista morfológico, SSLs, ao contrário de cruzamentos 

vocabulares, (...) têm apenas um input. (GONÇALVES, ANDRADE e 

ALMEIDA; 2010:3) 

 

A expressão “pó-pozuda” tem uma formação diferente de SSL. O que se tem é a 

desincorporação da sílaba /po/ da palavra ‘popozuda’ e,  através da  dissimilação do 

traço fonético da vogal fechada, que passa a ser realizada como vogal aberta [ó], cria-se 

um novo item lexical composto. Essa mudança de traço fonético se dá para atender à 

realização sonora da palavra /pó/ e compõe o novo vocábulo: pó-pozuda. 

Todo esse processo é diferente do que propõe Gonçalves, Andrade e Almeida 

(2010), ao descreverem o fenômeno de Substituição Sublexical de um item formativo 

para se dar a incorporação da palavra invasora. O que se tem, em verdade, é um 

movimento de desincorporação de uma sílaba, sem status de formativo, que passa a ser 

relexicalizada como tal. 

Pelo viés da AD, podemos entender todo esse processo como paráfrases lexicais e 

discursivas (cf: PÊCHEUX, 2011), quando o autor, ao analisar paráfrases sintáticas, 

envolvendo a variação lexical e paráfrase sintática26, de onde decorrem diferentes 

efeitos de sentido. 

                                                           
26 Em Pêcheux (2012) são descritos vários tipos de paráfrases lexicais- sintáticas. O termo sintaxe, aqui, 

designa junção. 
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Outra questão que interessa analisar é a mescla do texto verbal com o não verbal. 

Essa junção, como temos mostrado ao longo de nossa análise, nunca é aleatória. Faz 

parte da complexidade discursiva das capas, revelando a relação da complementaridade 

de sentidos entre o verbal e o não verbal. 

É o caso, por exemplo, do destaque da sílaba [pó]. Além de todos os mecanismos 

linguísticos que descrevemos acima, observa-se que a desincorporação da sílaba é 

sublinhada por uma cor diferente dentro do vocábulo pó-pozuda. Pó vem na cor branca, 

dentro do sintagma “A pó-pozuda” escrito em amarelo. Essa mudança de cor 

acompanha e relexicalização da palavra “popozuda” e da sílaba [pó]. 

A outra questão levada em consideração é a imagem da “bunda de pó” que o 

jornal coloca para construir a capa. Ao não colocar nenhuma foto das meninas e sim a 

parte do corpo em que elas levariam as drogas, mais uma vez o jornal prefere a 

sobreposição de imagens: a foto das acusadas é significada, por relação metonímica, 

pela parte do corpo denunciada. Ou seja, silencia-se o rosto das acusadas, sobrepondo-

se o recurso pensado para traficar a droga. Enfim, o periódico coloca em 

complementaridade ambas as formas de linguagem (verbal e não verbal) e tece uma teia 

discursiva que têm suas especificidades, mas que, principalmente, funcionam para 

subsidiar o lugar político-ideológico de onde fala o jornal.  
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Considerações Finais 

O percurso analítico que empreendemos até aqui nos permitiu avançar na 

compreensão da elaboração da discursividade do Meia-Hora. Tão logo, escolhemos este 

jornal como nosso objeto, de imediato, percebemos que essa discursividade apontava 

para o funcionamento do discurso lúdico, aquele em que predomina a polissemia em 

excesso, beirando ao non-sense. 

Mas como se textualiza essa polissemia? A resposta a essa questão nos levou a 

buscar os mecanismos linguageiros que davam sustentação ao funcionamento do 

discurso lúdico no jornal. E são muitos esses mecanismos. 

 No âmbito das formações lexicais, analisamos linguisticamente a complexidade 

que os novos vocábulos apresentam. Algumas formações pareciam ter o caráter de 

Blending Lexical, como por exemplo, “gatotráfico”, no entanto vimos que a palavra é 

de uma complexidade maior do que prevista na literatura, pelo trabalho de redefinição 

lexical que esta e outras formações oferecem. Pertinente tornar-se, então, assinalar que 

os efeitos de sentidos trazidos com esses processos de deslocamento no âmbito lexical, 

bem como a explicitação do trabalho de linguagens que aí se verifica, se tornam 

possíveis no bojo da discursividade instituída na diagramação das capas do jornal. 

A ideia de mescla, porém, não é só voltada para questões de formação lexical. Ao 

longo de toda a análise observamos como o jornal faz uso de mescla entre o código 

verbal e o não verbal, quando da junção de elementos visuais diversos: figuras, fotos, 

cores e textos. 

O processo de mesclagem, na verdade, é sustentado pela polissemia lexical, 

forjada pelo sentido popular e não, necessariamente, pelo sentido lexicalizado nas 

entradas dos dicionários. Daí decorrem vários deslocamentos em diferentes direções: 

ora são os deslizamentos de sentido, dando lugar aos efeitos metafóricos; ora são os 

deslizamentos lexicais, quando determinado formativo perde seu  traço semântico, como 

é o caso, por exemplo dos radicais narco- e -cida; ora o deslocamento na sintaxe, 

quando um elemento visual passa a ter uma função sintática no enunciado. 

Tais colocações nos levam a uma outra questão: para quem fala o jornal? O perfil 

de leitor que o jornal inscreve em suas capas, embora inserido nas classes C e D, parte 

de um imaginário tal que pressupõe toda uma articulação linguística para que o jornal 
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projete “a cara” do seu leitor. Nesse sentido, a carnavalização da notícia e o grotesco 

que perpassam todas as manchetes revelam em espelho aquilo que o leitor quer ler/ver. 

Há toda uma identificação segundo a qual o leitor conhece e se reconhece na 

máscara/face do Meia-Hora. 

Todos esses mecanismos nos remetem a outras indagações. De que lugar fala o 

jornal? Como se textualiza essa posição em termos político-ideológicos? 

A nosso ver, a posição político-ideológico do Meia-Hora se institui de forma 

ambígua. Ao fazer do cômico, da ironia, da sátira, a sustentação do discurso lúdico, 

mais de uma posição discursiva se delineia a partir daí. 

Uma vez que os fatos, além de noticiados são também denunciados, a 

carnavalização da notícia, ao mascarar os fatos, deixa implícitos os traços de injúria 

(como, por exemplo, o fato envolvendo a atriz agredida pelo companheiro) e de 

denúncia (como, por exemplo, o caso do desaparecimento das vigas do elevado). Como 

essa posição se mascara através de todos os recursos que assinalam ao longo de nosso 

trabalho, a mesma funciona em termos discursivos, mas não podemos garantir que seus 

efeitos sejam, eficazmente, possíveis de interpretação. 

Um outro traço característico da posição discursiva do jornal parece residir na 

falta de um certo enfoque crítico com relação a alguns fatos. A forma como jornal 

noticia os casos de agressão à mulher parece reafirmar uma posição machista, quando, 

por exemplo, não há nenhuma referência à previsão de punição legal do agressor. O tom 

que cerca esses incidentes é sempre o deboche, o cômico, mas nunca o crítico. 

A mesma postura se reconhece quando os fatos dizem respeito a criminosos e 

delinquentes. Há, nitidamente, uma apologia à punição pela punição, reafirmando-se o 

preceito de que “bandido bom é bandido morto”. 

Todos esses processos que estão na ordem do político-ideológico dão ao jornal um 

caráter de senso comum em que ao não trazer ou propor nenhuma reflexão aos leitores 

do periódico, são colocados apenas no nível do sensacionalismo. Ao se colocar em 

posições ideológicas favoráveis ao machismo, ou à punição de bandidos a qualquer 

custo, o jornal cumpre suas funções como fonte de informação, mas não traz um tom 

crítico, fazendo assim, uma ratificação do que está no imaginário popular. 
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Em relação ao jornal ser ou não ser jornal de qualidade, ou ser definido como tal, 

podemos aqui dividir as opiniões em dois polos: primeiro por possuir um nível bastante 

complexo de linguagem, visto pelas análises aqui feitas; segundo por mesmo que de 

uma forma diferente e com uma filiação ideológica que ratifica o que o leitor do seu 

público alvo quer ler, o Meia-Hora cumpre as funções jornalísticas de sua maneira e, 

nem sempre, agradando aos público mais elevado ou acadêmico 

Enfim, são essas posições enunciativas que parecem preencher o perfil do jornal 

elaborado tão ao gosto popular. 
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