
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA E PRÁTICAS SOCIAIS 

LINHA DE PESQUISA: DISCURSO E SOCIEDADE 

 

 

 

 

 

 

FAIT DIVERS E ESTESIA: O SENSACIONALISMO REVELADO 

NAS NARRATIVAS DO JÁ PARAÍBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINA PEREIRA DE MELO 

 

João Pessoa 

2018 

 

 

 



 

DINA PEREIRA DE MELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIT DIVERS E ESTESIA: O SENSACIONALISMO REVELADO 

NAS NARRATIVAS DO JÁ PARAÍBA 

 

 

 

Pesquisa de dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Linguística (Proling) da Universidade 

Federal da Paraíba como requisito para 

obtenção do grau de mestre   

 

Orientadora: 

Profª Drª Oriana de Nadai Fulaneti  

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na publicação 
Seção de Catalogação e Classificação 

M528f Melo, Dina Pereira de.           

Fait divers e estesia: o sensacionalismo revelado nas       

narrativas do Já Paraíba / Dina Pereira de Melo. - João       

Pessoa, 2018. 
         134 f. : il. 

         Orientação: Oriana de Nadai Fulaneti. 
         Dissertação (Mestrado)  - UFPB/CCHLA. 

         1. Sensacionalismo na imprensa. 2. Semiótica greimasiana. 

3. Éthos discursivo. 4. Jogos temporais de Ricouer. 5. Já Paraíba. 
I. Fulaneti, Oriana de Nadai. II. Título. 
 

 

UFPB/BC    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo a Caroline Teles, 

Glória Silva (in memoriam) e Fernanda 

Ellen (in memoriam). 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço a Melânia, força impulsionadora da minha existência. 

A Lau, pelo amor e companheirismo em todos os momentos. 

À professora Oriana, pela paciência, solicitude e prontidão para ensinar. Por ter 

sabido me guiar em momentos meus de insegurança e desarmado a tensão da pesquisa 

com riso fácil e sabedoria. 

A todos os professores do Proling, pela inestimável caminhada, em especial à 

professora Ester, por saber aliar linguística e literatura com uma paixão e um senso 

altruísta muito próprios. 

À professora Joana Belarmino, que compôs a minha banca de qualificação, por 

quem nutria admiração desde muito antes do convite, e pelas valiosas recomendações 

para a pesquisa.  

A Dinamérica, pela capacidade de discernimento e por me ensinar que viver não 

é evitar sofrimento.  

A Maria José, pelo carisma que faz querê-la sempre perto. A Erasmo, por toda a 

doçura, do olhar à alma. A todos os Farias. 

A Mozart, pelo irrevogável e bem-humorado apoio.  

Aos colegas de convívio diário do Núcleo de Educação Especial da UFPB: 

Valéria Amaral, Rogério Fonseca, João Marcos Ferreira, Samuel Amaral, Rafaella 

Meira e Saulo Nascimento, e a todos os nossos alunos atendidos – para quem a 

limitação visual não se interpõe como obstáculo para seguir no aprendizado acadêmico. 

E aos amigos jornalistas, colegas com quem cruzei em quase duas décadas de 

exercício. Aos que, incansavelmente e em nome do bom fazer jornalístico, mantêm a 

habilidade inconteste de saber contar uma boa história.       
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quem nos dirá a quem, nesta casa, 

nós, sem saber, já dissemos adeus? 

(Jorge Luís Borges) 



 

RESUMO 

 

A história do sensacionalismo quase se irmana à do surgimento da imprensa. Nos dias 

de hoje, a preocupação com o que é publicado põe em xeque por que valores tão 

duramente conquistados no Brasil – e que chegaram a custar a vida de muitos 

publicistas –, como a ética, caem em menosprezo ou têm seus limites afrouxados 

quando o jornalismo professa o sensacionalismo. O presente estudo busca, assim, 

compreender a construção dos discursos verbais no diário Já Paraíba, de vocação 

assumidamente sensacionalista, tomando por base duas tragédias ocorridas em 2013 e 

2015: os Casos Fernanda Ellen e Goiana, que vitimaram, respectivamente, uma menina 

e duas mulheres em João Pessoa. Também objetiva estudar quais estratégias o jornal 

utiliza para persuadir o leitor, com ênfase nas características sensacionais. Selecionamos 

um total de 32 matérias e capas publicadas, desde o momento das primeiras 

investigações até a elucidação de ambos os crimes, com a prisão dos alegados 

agressores. Nas análises, aplicamos os princípios da semiótica greimasiana – que toma 

como pressuposto o princípio de que o texto é um todo significativo, cujo sentido é 

apreendido numa sequência de patamares –, combinadas às proposições sobre o éthos 

de D. Maingueneau e dos jogos miméticos do tempo na narrativa de Paul Ricoeur. 

Assim, com base nas estratégias enunciativas que o jornal perquiriu, investigamos quais 

efeitos de sentido foram usados para persuadir o leitor e conformar uma maneira própria 

de se fazer reconhecer num estilo que serviu para fidelizar o leitor. A pesquisa conclui 

que a relativização da ética no Já fez com que os elementos de fait divers 

contaminassem a práxis noticiosa de modo a se enxergar discursivamente um mundo 

bipartido entre forças do bem e do mal e envolto numa atmosfera de mistério, boato e 

sede por punição – o que fez com que se elevasse o grau de tonicidade das notícias a 

ponto de as sensações superarem as informações veiculadas.     

  

Palavras-chave: Sensacionalismo na imprensa. Semiótica greimasiana. Éthos 

discursivo. Jogos temporais de Ricouer. Já Paraíba.     

   

 



 

ABSTRACT 

 

Sensationalism history have been closely following Press history from the start.  

Nowadays, publishing ethical concerns question why such hard earned values in Brazil, 

like ethics, are neglected or weakened when journalism practices sensationalism, 

considering it has costed the lives of many publicists. This study investigates the 

creation of verbal discourses in Já Paraíba, an unashamedly sensationalist daily 

newspaper from the state of Paraíba, focusing on two tragedies: the criminal cases of 

Fernanda Ellen (2013) and Goiana (2015), in which, respectively, one girl and two 

women were murdered in João Pessoa, the capital of the state. It also aims to study what 

strategies the newspaper uses to persuade the reader, with an emphasis on sensational 

characteristics. An amount of 32 published articles and covers were selected, from the 

first investigations to the explanation of the crimes, when the alleged perpetrators were 

arrested. We applied in the analysis the principles of Greimasian semiotics, which 

consider the text a meaningful whole, whose message is understood in a sequence of 

levels. That was connected to the notion of ethos developed by D. Maingueneau and to 

the mimetic games of time in narrative, by Paul Ricoeur. Based on the discourse 

strategies that the newspaper pursued, we looked into which effects of meaning they 

used to forge a recognizable style intended to keep readers interest. As a result, the 

investigation proposes that the flexible ethics in Já newspaper spread fait divers all over 

the news practices. Their discourse depicts a world divided between the forces of good 

and evil, surrounded by an atmosphere of mystery, gossip and thirst for revenge, and it 

is dramatic to the point of making the sensations more relevant than the information. 

  

Keywords: Sensationalism in the press. Greimas‘ semiotics. Discursive ethos. 

Ricouer‘s games with times. Já Paraíba. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Muitas das críticas feitas à imprensa popular usam o senso comum para acusar 

os jornais de serem projetados para vender. Sensacionalista, popularesca, apelativa, 

melodramática, de mau-gosto são alguns epítetos associados a um estilo enraizado há 

séculos e que, apesar das visões depreciativas de parte da sociedade, sobrevive.    

Embora onipresente em quase todos os meios, o rótulo ―sensacionalista‖ está 

ligado à mídia que privilegia a cobertura da violência e busca prender o leitor por meio 

de um discurso fortemente marcado por componentes psíquicos e instintivos, que 

pendem para a valorização do extraordinário e dos comportamentos desviantes. As 

estratégias de popularização podem ser notadas em todos os jornais, mas naqueles ditos 

de referência ainda predomina a tendência de se dar mais importância à política e à 

economia. Nos populares, o cercamento às notícias que interferem no cotidiano da 

população ou que tenham características mais dramáticas são geralmente priorizadas. 

No dizer de Amaral (2006, p. 52-53), o segmento popular subverte a priorização do 

chamado ―interesse público‖ do jornalismo porque se baseia no entretenimento, e não 

na informação, mistura gêneros, utiliza fontes populares e, muitas vezes, trata a 

informação de um ponto de vista tão particular e individual que, mesmo dizendo 

respeito a grande parte da sociedade, sua relevância se evapora.   

A prática sensacionalista tanto pode significar o uso de artifícios eticamente 

condenáveis, como também configurar-se numa estratégia de comunicação com os 

leitores através da apropriação de uma matriz cultural e estética diferente da que rege a 

imprensa ―séria‖. É preciso, portanto, apontar e aprofundar as especificidades do 

sensacionalismo e explicar as matrizes culturais que sustentam o formato em relação aos 

processos de segmentação jornalística. Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar o 

funcionamento do discurso sensacionalista do jornal Já Paraíba no tratamento de dois 

crimes que despertaram comoção local e chegaram a repercutir nacionalmente: os casos 

Fernanda Ellen, de 2013, e o das Mulheres de Goiana (PE), de 2015. Fernanda, de 11 

anos, foi raptada e morta pelo vizinho, no bairro do Alto do Mateus, periferia de João 

Pessoa (PB), que enterrou o corpo no quintal de casa e chegou a participar de 

campanhas de buscas pela menina para não levantar suspeitas. O crime demorou pouco 

mais de três meses para ser elucidado. A outra barbárie envolveu as amigas Glória da 
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Silva, Caroline Teles
1
 e o seu bebê. Os três foram sequestrados por dois homens e as 

mulheres, espancadas, estupradas, atropeladas e deixadas para morrer numa zona 

canavieira em Goiana, Pernambuco. Glória não resistiu; Caroline e o bebê sobreviveram 

e a mãe ajudou a polícia a chegar aos acusados dez dias depois. As coberturas dão uma 

amostra do estilo do jornal em diferentes momentos, cujo recorte nos possibilita estudar 

se houve inflexão no seu discurso de um caso para o outro por meio da carga de estesia 

dos seus enunciados.   

Com nove anos de existência, o Já resiste à crise que se abateu sobre o mercado 

dos impressos, e mantém um séquito de leitores. Qual é o segredo? Quais estratégias 

discursivas se encaixam nesta forma de ser sensacionalista? Cabe-nos, a partir da 

análise dos dois crimes, apartados por um lapso de dois anos, identificar, como objetivo 

geral, as características do funcionamento discursivo do tabloide que lhe conferem, na 

diversidade das suas edições, um estilo próprio, cujas marcas permitem se dirigir a um 

público estratégico, amparado em recursos enunciativos próprios. Como analistas do 

discurso, buscamos apresentar, nos objetivos específicos, quais são os elementos deste 

sensacionalismo no Já e como o estilo contribui para manter o sucesso junto ao seu 

público leitor.  

O primeiro capítulo faz uma rápida imersão pelos primórdios da imprensa no 

Brasil do século XIX e na Paraíba que, por ter na sua capital a terceira cidade mais 

antiga do País, também guarda vasto acervo jornalístico-histórico das suas primeiras 

edições preservado. Como o nosso objetivo é focar nas características dos impressos 

sensacionais, contextualizando-os e delineando as molduragens deste estilo ao longo 

dos séculos, foi preciso primeiro empreender uma busca à gênese do sensacionalismo 

no mundo – o que praticamente nos remete ao mesmo período em que as pequenas 

oficinas tipográficas nascem, em meados do século XV. Retornamos ao Brasil para 

contar sobre o longo período de lutas por liberdade de imprensa, entremeados por outros 

de brechas democráticas. Avançamos pelo último século, quando começa a se formatar 

um jornalismo menos panfletário, definitivamente empresarial, e um sensacionalismo 

cujo símbolo maior e marco divisório para os demais será o Notícias Populares (1963-

2001), jornal que também inspirará, devido ao trinômio sexo-sangue-entretenimento, o 

Já Paraíba, o suporte da nossa análise.        

                                                 
1
 Todas as matérias do Já grafam o nome de Caroline como Félix, sendo que o correto é Teles. 
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 No capítulo 3, apresentamos os fundamentos teóricos em que nos baseamos 

para proceder à análise. Começamos pela Semiótica Discursiva. Tomamos os 

pressupostos da semiótica greimasiana de que o texto é um todo significativo cujo 

sentido é apreendido pelas partes ao percorrermos um percurso pelo seu conteúdo, que 

vai do nível mais simples e abstrato ao mais denso e concreto. Esta divisão do texto em 

patamares, chamada de percurso gerativo dos sentidos, consistiu na base metodológica 

elaborada por Algirdas J. Greimas para descrever e analisar os seus mecanismos de 

significação.  

Estudar a significação no texto jornalístico pela metodologia da semiótica do 

discurso é combinar os mecanismos de apreensão dos sentidos às técnicas de 

reconstrução da narrativa que são próprias da imprensa. Saber identificá-las se traduz 

num benefício de mão dupla: tanto aponta, para o repórter, como o domínio da 

linguagem fornece bons subsídios para a elaboração de textos claros, concisos e 

―objetivos‖, quanto, para o leitor, permite depurar o olhar para as relações, das mais 

profundas às superficiais, que movem as histórias narradas – considerando como e por 

que assim foram. 

 Destacamos esta última expressão para detalhar que as estratégias de domínio do 

discurso por parte dos jornalistas abrem um perigoso precedente para as tentativas de 

manipulação. Ao contrário da ultrapassada visão de quarto poder, a mídia sozinha não é 

capaz de manipular: ela se soma aos vários grupos de referência a que o indivíduo 

recorre como argumento para formular suas opiniões e compete com outros fatores de 

natureza subjetiva, social e informacional para se firmar.  

Também aproveitamos alguns construtos do pensamento de Dominique 

Maingueneau (2005) sobre o éthos discursivo. Especificamente, no que o linguista 

convencionou chamar de fiador, a maneira como o jornal articula a materialidade 

enunciativa de forma a gerar no leitor a sensação de ambos partilharem universos em 

comum – o que favorece o poder de persuasão. Por fim, refletimos sobre as proposições 

do tempo na narrativa em Paul Ricoeur (1994), ao considerarmos que as formas de 

noticiar os dois casos fez emergir uma representação discursiva do mundo capaz de 

ultrapassar a mera percepção cronológica ou subjetiva dos fatos. 

Assim, selecionamos como referências principais para examinar os textos sob a 

semiótica francesa, além do próprio Greimas (1975; 2014), Barros (1988; 1999; 2002; 

2005), Zilberberg (2004; 2011) e Fiorin (2016; 2017). Já para as considerações sobre o 

éthos, Maingueneau (2005; 2006), Discini (2003), Fiorin (2004), Matheus (2011) e 
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Angrimani (1995). Para o estudo do tempo na narrativa, utilizaremos os postulados de 

Ricoeur (1994).  

A pesquisa prioriza uma abordagem qualitativa, haja vista que não nos cabe ir 

além das relações da linguagem e suas imbricações na circunscrição histórica, social e 

ideológica que subjazem à produção da notícia. Por si só, os dois crimes revelam 

tamanho grau de crueza e hediondez que detonariam o sensacionalismo na sua 

conformação jornalística, independentemente da mídia em que fossem veiculados. No 

entanto, as narrativas do Já acentuam ainda mais o caráter dramático das pautas, com a 

exploração do sofrimento familiar e a difusão generalizada do medo, numa 

demonstração da importância que o gênero fait divers exerce no agenciamento dos 

assuntos do Já.      

O corpus da pesquisa do Caso Fernanda Ellen abrange 19 das 29 matérias e 

capas afins publicadas no Já, cujas manchetes seguem listadas: 

 

Tabela 1 – Universo de capas e matérias*: 

 

Edição 

(ano VI) 

Título Publicação 

209 (C): Pouca pista e muito trote  

(M): ―Não façam nada com minha filha‖ 
10/01/2013 

210 (M): Caseiro pode acabar com sumiço de estudante 11/01/2013 
211 (M): Caso volta à estaca zero 12/01/2013 
214 (M): Novo delegado tenta desvendar sumiço 15/01/2013 
217 (M): Onde estará Fernanda Ellen? 16/01/2013 
219 (M): ―A cada dia morremos um pouco‖ 18/01/2013 
227 (M): Sangue não é de Fernanda Ellen 26/01/2013 
248 (M): Polícia caminha para desfecho 26/02/2013 
266 (M): Secretário diz que estudante pode ter fugido de 

casa 
16/03/2013 

284 (C): Vizinho matou e enterrou Fernanda Ellen 

(M): Fernanda Ellen foi morta e enterrada por um 

vizinho 

09/04/2013 

285 (M): Pai de Fernanda Ellen perdoa assassino da filha 10/04/2013 
286 (C): ―Eu sei que vou morrer‖ 

(M): ―Não mereço perdão e sei que vou morrer‖ 
11/04/2013 

287 (M): Galeria dos monstros 12/04/2013 
290 (M): Pra ficar longe do ‗capeta‘ 15/04/2013 
293 (M): IPC confirma que corpo é da estudante 18/04/2013 
304 (M): Família enterra corpo hoje 29/04/2013 

 

*(C): Manchete de capa 

(M): Manchete interna 
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O corpus da pesquisa do Caso Goiana envolve todas as 13 matérias e capas 

publicadas: 

 

Tabela 2 – Universo de capas e matérias: 

 

Edição 

(ano VI) 

Título Publicação 

37 (C): Mulheres são sequestradas, estupradas e uma 

morre  

(M): Mulheres e bebê vivem cenas de terror 

22/06/2015 

38 (C): Polícia monta quebra-cabeça 

(M): Barbárie revolta população 
23/06/2015 

39 (M): Polícia faz mistério sobre barbárie 24/06/2015 
41 (C): Polícia ainda não tem suspeitos 

(M): A barbárie e seus mistérios! 
26/06/2015 

43 (M): Mulher estuprada tem apagão 29/06/2015 
45 (C): A cara da crueldade 

(M): A face da barbárie 
01/07/2015 

46 (M): ―Não foi (sic) drogas, foi ruindade‖ 02/07/2015 
47 (M): ‗Monstro‘ é xingado e isolado 03/07/2015 
48 (M): Autor de barbárie envergonha família 04/07/2015 

 

Organizamos a análise de acordo com a ordem cronológica das edições, ao passo 

que as duas investigações caminhavam para um desfecho. O acompanhamento quase 

diário das publicações reflete o nível de clamor social e frenesi midiático que 

gravitavam em torno de respostas rápidas – o que conduziu a uma série de percalços na 

apuração jornalística –, assunto que também abordaremos no capítulo 4. Este capítulo, 

que trata da análise dos casos a partir de um relato revisional próprio em forma de 

crônica, persegue as estratégias enunciativas utilizadas pelo impresso, agrupando 

semelhanças e distinguindo diferenças; pontos que convergirão, ao fim, na revelação 

desse éthos do Já.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

2.1 Imprensa no Brasil: uma história 

 

O conceito ocidental de jornalismo, de raiz anglo-americana, é produto das 

teorias da liberdade de imprensa, do Iluminismo e da responsabilidade social. Dessas 

três deduz-se a noção de que o jornalismo é uma atividade cuja imagem centra-se na 

defesa do interesse público, no direcionamento ao seu bem-estar e na não sujeição aos 

interesses particulares. 

A história da imprensa se irmana à história do desenvolvimento do capitalismo, 

nele se espelhou e dele foi reflexo. Desde 1808, os impressos que por aqui circularam 

não só registraram, testemunharam e veicularam o nosso crescimento, como são 

tributários da história da formação do País. Nesse cenário, muitas vezes os personagens 

que circularam na política, imprensa e instituições são os mesmos – ou bastante 

próximos. Os exemplos nascem na Colônia, atravessam a Primeira República, acirram-

se no Estado Novo e persistem até hoje.   

No Brasil, segundo Sodré (1999), as pequenas tipografias rudimentares, 

formadas basicamente por oficina e redação, não só surgiram com o Capitalismo, como 

dele foram vítimas, soerguendo-se, desde o século XIX até os dias atuais, o modelo 

concentrado de mídia conhecido como propriedade cruzada
2
. Esta tendência de 

constituição do modelo de jornal-empresa e capitalização da notícia passou a 

predominar a partir da virada do século, acompanhando as inovações tecnológicas.   

Oficialmente, o primeiro veículo nacional lançado (ainda que não fosse impresso 

no País), o Correio Braziliense ou Armazém Literário, data de 1° de junho de 1808, 

mesmo ano da chegada da Família Real ao Brasil, e pertenceu a Hipólito José da Costa.  

 

A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a outra. 

Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir à transformação 

da Colônia em Império e participar intensamente do processo. A imprensa é, 

a um só tempo, objeto e sujeito da História brasileira. Tem certidão de 

nascimento lavrada em 1808, mas também é veículo para a reconstrução do 

passado. (LUCA e MARTINS, 2008, p.8) 

 

                                                 
2
 A propriedade cruzada permite que uma mesma família, ou um mesmo grupo empresarial ou político, 

controle diferentes meios de comunicação ao mesmo tempo. Historicamente, este modelo 

superconcentrado de gestão da mídia predomina no Brasil desde a sua configuração como indústria e 

fulmina o debate quanto à democracia de opinião. Ainda não há uma lei geral que normatize no Brasil a 

propriedade cruzada.  
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Devido à forte censura imposta pela Coroa Portuguesa e por algumas províncias 

e à proibição régia de se imprimir no Brasil, haja vista os ideais liberais do jornalista e à 

campanha abolicionista, o mensário era rodado na Inglaterra e chegava aqui 

clandestinamente. Não divulgava anúncios e só era distribuído por meio de assinaturas. 

Circulou por 14 anos e foi fechado em 1822, quando o Brasil se tornou independente e a 

publicação perdeu a sua razão de ser.  

 Mil oitocentos e oito foi um marco duplo de fundação da imprensa nacional, 

com o lançamento, em 10 de setembro, também da Gazeta do Rio de Janeiro, desta vez 

com permissão da Coroa para circular. Com o declínio do absolutismo, vários folhetos 

passaram a entrar nos portos nacionais atacando o reinado de D. João VI. Quando não 

baixava provisões proibindo a circulação e apreensão dos periódicos (e estas foram 

numerosas), uma forma que o governo achou de revidar foi patrocinando as tipografias 

que lhes apoiassem ideologicamente.  

 Estima-se à época que dois terços da população eram constituídos de escravos 

ou ―pardos livres‖, a maioria analfabeta. Da porção de letrados e escritores emergiu um 

tipo de ator histórico cujo perfil coletivo apontava para a formação de uma figura até 

então inexistente no território da América portuguesa: o redator panfletário, ou 

gazeteiro. Independentemente do posicionamento político, ele foi a expressão de uma 

das fases mais criativas e vigorosas do debate político na imprensa brasileira, só vindo a 

desaparecer pela metade do século XX. Exemplos de maior destaque, conforme Sodré 

(1999) são Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Francisco Octaviano de Almeida Rosa, 

Olavo Bilac, Machado de Assis, Oswald de Andrade, entre tantos. 

 

2.2 A palavra calada 

  

  A censura prévia aos impressos era exercida, no âmbito dos territórios 

pertencentes à nação portuguesa, pelo poder civil (Ordinário e Desembargo do Paço) e 

eclesial (Santo Ofício). Ao longo do tempo, foram elaboradas listas com títulos e 

critérios para a interdição de obras, em que constavam parâmetros religiosos, políticos e 

morais.  

  Com o fim do período joanino, cessa o cerco sobre as oficinas com a edição da 

última lei contra a imprensa, que previa que todo impressor submetesse o material a 

uma avaliação prévia oficial feita pelo procurador da Coroa. Ainda que os ventos da 

Independência, proclamada em 1822, soprassem na direção de mais liberdade, a livre 
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manifestação de pensamento e opinião sofreu novo golpe naquele mesmo ano; só em 

1827, após quase três décadas, foi interrompida a censura no Brasil, por força do 

decreto de 28 de agosto – o que não significa exatamente uma trégua entre governo e 

jornais. Pelo contrário: é quando a face mais implacável da perseguição traduz-se na 

maior leva de prisões, atentados e execuções de jornalistas. 

 

(...) os que colocavam o problema da liberdade de imprensa seriam afastados 

ou liquidados. Essa tendência surgiu logo após o Sete de Setembro, com o 

golpe de cúpula de outubro, capitaneado por José Bonifácio, e que encerrou a 

circulação de periódicos que defendiam a liberdade de expressão. (SODRÉ, 

p. 75) 

 

 Neste período, irrompem no cenário da comunicação os principais nomes a 

defender pela palavra o ativismo de seus ideais – muitos dos quais acabaram pagando 

com a vida por isso. Entre eles, Cipriano Barata (editor do Sentinela da Liberdade, de 

1823, o primeiro jornal republicano), preso diversas vezes até largar as letras; o 

abolicionista Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, o Frei Caneca (do Typhis 

Pernambucano, também fundado no mesmo ano) e o médico italiano Líbero Badaró (do 

Observatório Constitucional, de 1829), os dois últimos assassinados.  

   Mas nem todos os periódicos enveredaram pelo debate político acirrado. De 

acordo com Morel (2008, p. 41), 

 

O Jornal do Commercio, criado no Rio de Janeiro em 1827, ou o Diário de 

Pernambuco, Recife, 1825 (ainda hoje o mais antigo da América Latina em 

circulação), sem esquecer um pioneiro Jornal de Anúncios, 1821, apostavam 

mais na linha mercantil e noticiosa, embora nem sempre escapassem ao estilo 

marcante da época. Na verdade, não ocorre uma transformação repentina de 

uma imprensa artesanal e política para a empresarial: trata-se de uma 

mudança gradativa e não linear que se deu ao longo de todo o século XIX, 

durante o qual as duas características conviveram. 

 

Na transição para o século XX, a vocação industrial da imprensa se solidificou, 

ainda que fortemente dependendo do benfazejo do governo. 

 

2.3 A transição para a imprensa-empresa   

 

 A partir de 1850, uma mudança formal se observa: rareavam os jornaizinhos de 

quatro folhas para dar lugar aos grandes impressos, a exemplo de O Constitucional, O 

Diário do Rio de Janeiro e O Correio Mercantil. Nascia a profissão de jornalista e 
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firmava-se a de tipógrafo. Nascia também a revista, poderoso gênero periódico em cujo 

suporte a mensagem, aliada ao recurso da ilustração, favorecia o caráter de leitura 

ligeira e amena num País ainda sem tradição de leitura (SODRÉ). 

 A agilização da notícia, agora transportada por trem, dava significado a uma 

imprensa que se expandia por regiões para um Brasil maior. Na sequência, a otimização 

técnica advinda da introdução do telégrafo e do cabo submarino passou a dar 

sustentação à produção do jornal, transformando-o em negócio rentável. O século XX 

assistiu a um processo sem precedentes de capitalização da notícia, que engrenava uma 

máquina comunicacional mais azeitada, com correspondentes jornalistas espalhados 

pelo mundo e agências de notícias. A revolução vinda de fora deixava a sua marca 

dentro dos textos, agora mais diretos e telegráficos. 

 Em levantamento feito no início do século XX, o acadêmico Afonso de Freitas 

(apud SODRÉ, 1999, p. 26) enumerou quase 1,5 mil títulos apenas na imprensa 

paulista, abrangendo desde folhetins de bairro até os jornais da chamada grande 

imprensa. O desdobramento do setor traduziu-se também na diferenciação entre jornais 

e revistas: ao primeiro, normalmente diário e vespertino, caberia a divulgação da 

notícia, o retrato instantâneo do momento; à segunda, a especificidade de temas, o 

aprofundamento e a oferta de lazer, tendo em vista os diferentes segmentos sociais. 

Como assinala Cohen (2008)
3
, ―O idealismo, porém, quase sempre sucumbia diante das 

exigências do mercado, condenando ao desaparecimento as pequenas folhas e as 

revistas sem estrutura econômica segura‖. 

 Os jornais diários alcançaram porte expressivo graças à introdução das 

impressoras rotativas, ao incremento das formas de publicidade e ao aumento da rede de 

distribuição decorrente do crescimento da malha ferroviária. Se, por várias décadas, a 

luta política constituiu-se no motor fundador do jornal-tribuna, razão própria da sua 

existência, os horizontes eram outros e prenunciavam um futuro que exigia dos novos 

empresários da palavra a adoção de métodos racionais de distribuição e gerenciamento, 

atenção às inovações que permitissem uma maior tiragem a um menor custo por uma 

mercadoria mais aprimorada e em retribuição a um público consumidor mais exigente. 

―As funções de proprietário, redator, editor, gerente e impressor, que antes, não raro, 

concentravam-se num único indivíduo, separaram-se e especializaram-se‖ (COHEN, 

                                                 
3
 A historiadora defende, por meio de um exame breve da imprensa brasileira desde os seus primórdios, a 

vocação política da atividade jornalística, constituída a partir de grupos de interesses que viam na 

imprensa um meio de propagar as suas ideias e aspirações.  
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2008, p. 150). Surgiram redatores, repórteres, diagramadores, articulistas, críticos, 

desenhistas, fotógrafos, revisores e o staff administrativo e de operários encarregados de 

dar materialidade aos textos.    

 O fim do século XIX foi marcado pelo final da escravidão, instauração do 

regime republicano e seu ideal de reformar o ensino, a prosperidade do café, o 

crescimento dos centros urbanos, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e do setor de 

serviços, entrada de grande leva de imigrantes e começo do primeiro grande surto 

industrial, circunstâncias que, a um só tempo, favoreciam e demandavam a circulação 

da informação. 

 A mudança essencial, contudo, expressou-se no declínio da doutrinação em 

favor da informação. Consagrou-se a ideia de que o jornal cumpria a função de informar 

a verdade dos fatos, pura e simplesmente, como eternizou o jornalista Barbosa Lima 

Sobrinho, em texto clássico publicado pela primeira vez em 1923 acerca das 

transformações em curso na imprensa durante a virada do século: 

 

Converteu-se o jornal muito mais num problema de dinheiro do que de 

crédito político, literário. E então acode aquele conceito exato: ‗Quando as 

opiniões de um jornal começam a pesar, ele as deixa de ter‘ (...) Viu-se a 

imprensa obrigada a modelar-se pelos novos costumes, adotando várias 

praxes, como a elevação do preço dos anúncios ou a inclusão de matéria paga 

nas seções editoriais. E porque não parecesse bastante e conviesse adquirir o 

apoio de um público numeroso – ponto de partida para o sucesso comercial – 

a imprensa procurou servir as tendências populares, em vez de as orientar, 

como acreditava possível, em sua ingênua confiança, o jornalismo romântico. 

Conquistar o público, entretanto, foi para ela menos vitória de ideias do que 

simples negócio, defesa natural das somas empenhadas na empresa. A 

imprensa tornava-se simplesmente indústria‖ (SOBRINHO, 1923, p. 44-5, 

Grifos do autor).  

   

Momentos de liberdade e repressão continuam se alterando no século XX, 

embora já consolidado o modelo de imprensa-empresa. Se tomarmos alguns períodos 

estanques da história da nossa imprensa, em poucos vamos encontrar uma liberdade 

relativa de expressão, tal como a conquistada a partir da abertura democrática, com o 

presidente João Batista Figueiredo (1979-1985). Em outros, de forte amordaçamento, 

como durante o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945) e o regime de 1964, os 

cidadãos que ousassem sustentar alguma ideologia contrária ao governo sofreriam fortes 

sanções, como prisões, torturas, exílio e assassinatos. Na Paraíba, a gênese e 

amadurecimento da imprensa não foram diferentes. 
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  A certidão de nascimento da imprensa paraibana tem o nome de Gazetta do 

Governo da Paraiba do Norte e data de 29 de agosto de 1826. Tornado oficial, o 

veículo foi fundado por Alexandre Francisco de Seixas Machado e rodou até o ano 

seguinte. ―Durante a monarquia, circularam por aqui mais de 50 periódicos, quase todos 

na capital, a maioria com orientação política e defendendo interesses partidários, 

havendo uma parte que seguia a linha de ataque ao poder e a outra em posição de 

defesa‖ (ARAÚJO, p. 70). O período regencial foi ainda mais fecundo em jornais de 

vida efêmera, uma vez que o acirramento político se revertia no corte de verbas oficiais 

para a impressão.   

 

Figura 1: Fac-símile do primeiro jornal paraibano 

                      em sua 27ª edição, de 29/08/1826 

 

  

Fonte: ARAÚJO (1983) 

 

Em História e ideologia da imprensa na Paraíba (1983), a autora relata que, de 

1888 até 1994, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) compilou 139 

títulos diferentes em circulação: 59% durante o período da Primeira República (1889-

1930) e pouco mais da metade (56%) em João Pessoa. Os impressos desta época 

beneficiavam-se das facilidades tecnológicas dos sistemas de comunicação e transportes 

e começavam a alçar certa longevidade. São deste tempo A União (1893-), que já 
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nasceu órgão oficial, e A Imprensa (1897-1968), por muitos anos o mais lido do estado 

e celeiro de brilhantes cronistas, conforme a citada pesquisa. Fundado pela Diocese da 

Paraíba, no entanto, foi duramente atacado por sua postura política mais incisiva e 

chegou a ser empastelado durante a ditadura Vargas, quando um dos seus redatores, o 

padre Carlos Coelho, acabou preso. 

A exemplo deste episódio, o jornalismo paraibano sofreu reflexos da censura em 

períodos de exceção, visto que o aparelho repressivo mantinha escritórios regionais e 

vigília constante sobre tudo o que era publicado.        

Dos principais jornais que circularam nas últimas décadas, a destacar O Norte 

(1908-2012), Diário da Borborema (1957-2012), Jornal da Paraíba (1971-2016) e O 

Momento (1973-1991), só o Correio da Paraíba (1953-) e A União (1893-) não 

sucumbiram à grave crise econômica e à concorrência com os meios eletrônicos e 

seguem com números nas bancas. 

 

2.4 O sensacionalismo na História 

 

O jornalismo impresso sensacionalista tem um começo incerto e difícil de se 

precisar. Quase consensualmente, a prática parece ter-se enraizado na imprensa desde os 

seus primórdios. Na França, por exemplo, entre 1560 e 1631, aparecem os primeiros 

folhetos, Nouvelles Ordinaires e Gazette de France, contendo fait divers
4
 

extraordinários. Mesmo antes dos dois, segundo Seguin (apud ANGRIMANI, 1995, p. 

19), já haviam surgido brochuras denominadas occasionnels, em que predominavam ―o 

exagero, a falsidade ou inverossimilhança (...) imprecisões e inexatidões‖.  

No século XIX, se popularizam na França os canards, outra categoria de folheto 

que também estampava em sua parte frontal título, ilustração e texto. Tinham enormes 

tiragens e os exemplares mais procurados eram os que relatavam crianças martirizadas, 

parricídios, cadáveres despedaçados, assim como grandes catástrofes naturais 

(passagens de cometas, eclipses, inundações, naufrágios, terremotos etc). Algumas 

manchetes extraídas dos canards e occasionels: ―Um crime abominável!!! Um homem 

de 60 anos cortado em pedaços‖, com o subtítulo ―Enfiado em uma lata e jogado como 

ração aos porcos‖. Ou ―Um crime pavoroso: seis crianças assassinadas por sua mãe‖, 

                                                 
4
 Notícia cujo interesse reside naquilo que tem de insólito, extraordinário e surpreendente. Adentraremos 

nas suas características mais adiante, já que o fait divers consiste num subgênero vivamente ligado à 

cultura do sensacional.    
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―Um crime sem precedentes!!! Uma mulher queimada viva por seus filhos‖ 

(ANGRIMANI, 1995, p. 20) 

Nos Estados Unidos, este tipo de jornalismo ganhou especial impulso e 

formatação. Publick Occurrences, primeiro impresso americano, já continha marcas 

sensacionais que seriam exploradas futuramente à exaustão. O jornal, conforme 

Angrimani (1995, p. 20), teve apenas uma edição, publicada em 25 de setembro de 

1690, que noticiava uma epidemia de sarampo que assombrava a cidade de Boston, 

chamava os índios de ―selvagens miseráveis‖ e inventava fofocas amorosas da corte 

francesa.  

Em 1836, dois jornais inauguraram de fato a imprensa popular francesa: o La 

Presse e o Le Siècle, com seus folhetins sensacionalistas (AMARAL, 2006, p.18). O 

século XIX assistiu à efetivação do sensacionalismo na imprensa devido à 

popularização dos jornais graças ao aperfeiçoamento das técnicas de impressão, da 

expansão do telégrafo e das redes de cabos submarinos, do desenvolvimento do telefone 

e surgimento dos anúncios. Com o telégrafo, passou a ser possível que o jornal 

publicasse as notícias do dia. A criação do sistema de ensino público também foi 

responsável por fidelizar um público leitor.   

Os jornais, acostumados a tratar de política e temas ligados a ―interesse 

humano‖, deixaram os artigos opinativos de lado para focar no drama, crimes e relatos 

detalhados de feitos reais: 

 

Um jornal que ―brilha para todos‖, destinado ―aos mecânicos e às massas em 

geral‖, era o slogan do jornal americano New York Sun, fundado em 1833, 

que custava um centavo – ou um penny. O tédio dos jornais tradicionais 

substituído por notícias sobre assassinatos, incêndios, suicídios e distúrbios 

de rua. Se antes a imprensa era destinada às classes mais abastadas, o Sun 

passou a atender um público leitor que buscava informações ligadas ao seu 

cotidiano, relacionadas a dramas de pessoas comuns, à polícia e ao dia a dia 

nos parlamentos. Todos os episódios sensacionais do cotidiano eram 

relatados extensamente para assegurar a fidelidade do público (AMARAL, 

2006, p. 17). 

 

Mas foram iniciativas fugazes e premonitórias para o verdadeiro embate real de 

dois emblemáticos editores americanos. Joseph Pulitzer
5
 e William Randolph Hearst, 

                                                 
5
 Ironicamente, o nome Pulitzer está relacionado a uma das mais prestigiadas comendas americanas. O 

Prêmio Pulitzer, criado em 1917 pela Universidade de Columbia, NY, condecora os trabalhos de maior 

relevância do jornalismo, teatro, literatura e música e deve-se ao fato de o publisher húngaro ser um dos 

maiores incentivadores do ensino do jornalismo e das artes e ter criado a primeira escola de jornalismo do 

mundo. 
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donos respectivamente do World e Journal, ergueram os seus impérios no final do 

século XIX amparados no sensacionalismo.  

O New York World era editado por Pulitzer, um inovador do jornalismo, pioneiro 

em utilizar cores nas publicações, ―olhos‖ (textos curtos em destaque para chamar 

atenção para uma matéria), amplas ilustrações e manchetes em tom apelativo. Em 1890, 

o jornal acumulava um lucro líquido de US$ 1,2 milhão, sem páreo para qualquer 

concorrente até então. O sucesso do World chamou a atenção do herdeiro Hearst, que 

viria a se tornar a mais controvertida figura do moderno jornalismo depois de uma longa 

carreira como publisher. 

Ironicamente, Hearst ingressou como ―foca‖ (repórter iniciante) no jornalismo 

no World de Pulitzer. Assumiu a direção do San Francisco Examiner, em 1887, e entrou 

no concorrido mercado nova-iorquino comprando um jornal que tinha pertencido ao 

irmão do seu ex-chefe, o Morning Journal. O monopólio de Pulitzer começara a sentir 

os primeiros abalos.  

 

2.5 A imprensa amarela (yellow press) 

    

A arma que encetou a guerra entre o antes soberano World e o novato Journal 

apostou em novas velhas fórmulas que atraíam o público leitor: a dramatização. A 

origem do termo ―imprensa amarela‖ vem desse tempo. Partiu de quando, nas edições 

dos domingos, Pulitzer publicava uma tirinha em quadrinhos chamada Hogan’s Alley, 

criada pelo cartunista Richard Outcault. O personagem principal da HQ era o Yellow 

Kid, um menino desdentado, orelhudo e risonho, em cuja camisola amarela seus 

pensamentos vinham escritos.  

Para investir contra Pulitzer, Hearst comprou o passe dos melhores jornalistas da 

concorrência – e levou Outcault e seu Kid juntos
6
. Pulitzer manteve o menininho, que 

passou a ser desenhado por George Luks. A cor amarela serviu de forte simbolismo para 

um tipo tido como degenerado de jornalismo, que foi acentuado em artigo à época de 

Ervin Wardman - e assim o termo ―pegou‖. 

 

 

                                                 
6
 Os delírios de poder de William Hearst ficaram eternizados no papel de Orson Welles como o magnata 

da imprensa Charles Foster Kane no antológico filme Cidadão Kane (1941). 
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Figura 2: Charge do Yellow Kid, de Outcault, motivou o epíteto 

yellow press como designativo de sensacionalista 

 

  
 

Fonte: The Ohio State University Libraries, disponível em 

<http://cartoons.osu.edu/digital_albums/yellowkid/index.htm>. 
 

Para Mott (apud ANGRIMANI, p. 22), as técnicas que empregava a imprensa 

amarela consistiam em farto uso de manchetes escandalosas em tipos garrafais e cores 

vivas (de preferência, vermelha ou preta); alarde sobre notícias sem importância; 

falseamento de informações; uso abusivo de ilustrações; pseudociência; impostura e 

fraudes de todo tipo. Este fazer jornalístico teve curta duração (1890-1900), mas lançou 

a pedra fundamental de um novo modelo de mercantilização da nova imprensa-empresa. 

 

2.6 A imprensa marrom brasileira  

 

No Brasil, segundo Amaral (2006, p. 19), a expressão troca de cor e é substituída 

por ―jornalismo marrom‖. Há quem atribua a sua origem à remissão francesa impremeur 

marron, como eram conhecidos os impressores ilegais do século XIX na Europa. O 

jornalista Alberto Dines lembrou em entrevistas que o qualificativo se popularizou a 

partir de um episódio em particular, de quando era repórter do Diário da Noite (1960).  

Dines soube de uma pessoa que havia se matado por supostamente ter sido 

chantageada por uma revista de fofocas. Então, redigiu uma manchete relacionando a 

morte à imprensa amarela. Calazan Fernandes, à época chefe de reportagem do 

periódico, alterou o título: trocou a expressão ―imprensa amarela‖ por ―marrom‖, 

associando-a à prática escatológica em que o jornalismo havia se imiscuído. O resto é 

história.   
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No País, os primeiros elementos da cultura sensacional chegaram com os 

folhetins e adentraram o século XX como jornais cuja trajetória foi fortemente marcada 

com a sua relação com o público. Como exemplos estão Folha da Noite (São Paulo, 

1921-1960), O Dia (Rio de Janeiro, 1951), Última Hora (Rio de Janeiro, 1951-1964), 

Luta Democrática (1954-1979) e Notícias Populares, ou NP (1963-2001), do Grupo 

Folha, este o que mais fez escola entre os jornais do gênero até hoje em circulação.  

Em princípio, o NP não lembrava em nada as características de mundo-cão que 

lhe deram feição própria. Remontando aos congêneres americanos, o tablóide baseava a 

sua venda nas manchetes, priorizava os acontecimentos dos bairros e, aos poucos, abria 

espaço para as páginas de polícia e esportes. Segundo Amaral (2006, p. 25), uma de 

suas inovações era explorar a vida dos famosos e publicar matérias sobre economia 

popular – uma estratégia de estreitar o vínculo com os segmentos mais pobres. A 

iniciativa servia para bater de frente com o seu concorrente direto, o Última Hora (que 

apostava na tríade sexo-crime-sindicato), e fazer a cobertura do cotidiano paulista. 

Ambos, UH e NP, padeciam de uma organização empresarial frágil e foram 

vendidos à Folha da Manhã, do Grupo Carlos Caldeira e Frias de Oliveira (estes, os 

atuais donos da Folha de S. Paulo). Depois do golpe de 1964, o Última Hora fechou, 

mas o Notícias Populares deu a grande virada editorial rumo a uma vertente mais 

cômica, debochada e popular do fazer jornalístico.  

Em 1971, a dose de crime, sexo e notícias-fantasia foi alçada ao nível mais alto, 

de olho na boa circulação do jornal. É desta época o célebre bordão ―espreme, que sai 

sangue‖. Não à toa o período coincidiu com o famoso e bizarro caso do ―Bebê-Diabo‖, 

um quase folhetim interativo acompanhado (e alimentado) dia a dia pelos próprios 

leitores. Seguem algumas manchetes, que dão a tônica da linguagem empregada pelo 

jornal desde então: 

 

Nasceu o bebê-diabo (15/05/1975) 

Peste bubônica ameaça 5 milhões de brasileiros (18/05/1975) 

Mulher dá à luz uma tartaruga (28/08/1978) 

Peste gay já apavora São Paulo (12/06/1983) 

Mulher mais bonita do Brasil é homem (31/05/1984) 

Preso forçado a mergulhar no sangue aidético
7
 (05/10/1992) 

                                                 
7
 Com a manchete de capa ―Inferno‖, em 1992, o NP foi o primeiro a mostrar fotos da chacina no presídio 

Carandiru. 
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Lobisomem ataca polícia no Acre (13/06/1990) 

Bozo era movido à cocaína na TV (24/11/1990) 

Kombi era motel na escolinha do sexo
8
 (06/04/1994) 

 

A partir da década de 1990, devido a pressões comerciais e da opinião pública, o 

NP passou a dar preferência a coberturas políticas, econômicas e sobre a vida dos 

famosos, a despeito de o binômio sexo-fofoca ainda predominar. Em 1998, o mesmo 

Grupo Folha decide criar o Agora São Paulo como substituto do Notícias, que fecha três 

anos depois, deixando como legado um sem-número de tablóides pelo Brasil fabricados 

por molde semelhante.   

 

2.7 O Já Paraíba: o local sensacional 

 

Pertencente ao Sistema Correio de Comunicação, o diário Já Paraíba, desde 

2009, ano de seu nascimento, vocacionou-se para o segmento popular. Idealizado pelo à 

época editor-chefe Walter Galvão, o impresso decalca velhas fórmulas que, para mais 

ou para menos, consagraram jornais similares, como o próprio Notícias Populares (SP), 

O Dia e Extra (RJ), Diário Gaúcho (RS) e Aqui! (MG), sem contar publicações 

regionais que elevaram o gênero a retomar uma curva de consumo desde o início dos 

anos 2000 – fato ainda mais notável frente à grave crise por que passam os impressos 

nacionais nos últimos anos, com o enxugamento e fechamento das redações.  

O trinômio sexo-sangue-entretenimento, cuja última variante pode incluir o 

esporte, está estampado a cada capa, com farto uso de cores berrantes, tipologia 

chamativa, gírias, palavrões, lugares-comuns e a radicalização da linguagem-clichê.        

Produzido na capital, o Já circula por todo o estado da Paraíba ao preço de R$ 

0,50, quase exclusivamente pela venda avulsa nas bancas. À semelhança de seus pares, 

não adota o sistema de assinaturas (a não ser como pacote combo junto com o Correio 

da Paraíba), tampouco campanhas promocionais ou distribuição de brindes como 

estratégia de aproximação com o seu público-alvo. Ainda assim, o seu crescimento 

junto às classes C, D e E deve-se a uma estratégia que alia baixo custo do produto à 

falta de concorrência local para o tipo de nicho que explora. Segundo levantamento do 

                                                 
8
 A capa remete ao famoso caso da Escola Base de São Paulo, inocentada na Justiça. A escola sofreu 

depredações e fechou depois que denúncias infundadas foram veiculadas pela imprensa, no que se tornou 

um dos maiores crimes perpetrados pela irresponsabilidade editorial brasileira. 
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Instituto Verificador de Comunicação (IVC, 2017), o Já distribui uma média de 8,5 mil 

exemplares por dia para toda a Paraíba, contra 12 mil do Correio, o seu côngenere 

―mais sóbrio‖. 

Conforme a própria empresa, a iniciativa de lançar o periódico ―serviu para 

aproximar as camadas mais populares, que não tinham acesso às mídias convencionais, 

de um suporte em que se visse reconhecida‖. De fato, elas respondem por 65% das 

vendas do impresso – embora um público restante de 35% pertencente às classes A e B 

não seja desprezível. A maioria dos leitores, 58%, são homens entre 30 e 39 anos, 

conforme seguem os recortes. 

Figura 3: Distribuição do público-alvo do Já 

 

               

Fonte: Sistema Correio de Comunicação 

 

O impresso está dividido em nove cadernos fixos, que tomam 16 páginas: 

Supernotas, Cidades, Variedades, Telenotícias Divirta-se e Esportes (as editorias 

Classificados, Geral e Acompanhe Já, um desdobramento das notas sobre esporte, 

tiveram vida breve). Em dois anos, o tablóide dobrou de preço (para o atual) e chegou a 

contar 24 páginas devido à inclusão de mais notícias sobre esportes, celebridades e 

policiais - este último, o carro-chefe do diário. Nota-se que, em contraposição ao que se 

verifica no jornalismo convencional, não há aqui a seção policial: as notícias afins 

ocupam a editoria de Cidades. Em Telenotícias, o jornal explora o erotismo, com 

ensaios de modelos (semi)despidas e as últimas dos famosos. 

O fait divers
9
, expressão traduzida ao pé da letra como ―fatos diversos‖ (a seguir, 

ampliaremos o conceito), é um gênero narrativo que engloba as notícias conforme o seu 

grau mais insólito ou inesperado, além de reunir outras características. No Já, a rubrica 

                                                 
9
 Neste estudo, não nos vamos ater a uma única definição do gênero fait divers, e sim a contribuições 

trazidas por alguns teóricos que trazem características relevantes para a análise do Já.   
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toma os cadernos Cidades e Variedades com acontecimentos que desprezam a barreira 

geográfica; o newsmaking do jornal reconhece aspectos de noticiabilidade em 

manchetes de Campina Grande (―Incorporou o Satanás – Jô destrói imagens de santos e 

diz que foi enviado por Deus‖, de 09/07/2011) a Coreia do Sul (―Ela não desiste nunca 

– Após 960ª tentativa, mulher tira carteira de motorista‖, de 08/05/2010) com iguais 

destaques. 

Secularmente, aliás, o fait divers é a marca mais distintiva dos jornais 

sensacionalistas, e demonstra o seu poder de longevidade ao invadir seções de outros 

veículos de mídia dito ―sérios‖: a diferença está no tratamento da linguagem. É sobre 

essas narrativas sensacionalizadas que repousa toda a carga pulsional economizada num 

veículo tradicional, em nome da credibilidade.  

 

2.8 Fait divers: o inusitado da notícia 

 

Um dos componentes mais atemporais e indissociáveis da imprensa 

sensacionalista, o fait divers é um gênero autossuficiente em sua formatação noticiosa, 

na medida em que permite condensar todo o grau de transgressão e ruptura com a moral 

e a ordem do dia.  

 

 

Figura 4: O gênero fait divers num exemplo de notícia  

 

 

Fonte: Arquivos do Já 
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O fenômeno do fait divers é o agente estrutural que sustenta a estratégia de 

espetacularizar os acontecimentos durante a produção noticiosa. São os relatos de 

crimes, desastres, sexo, roubos, escândalos, bizarrices e excepcionalidades mostrados 

com importância circunstancial. Para Morin (1977, p. 55): 

 
Os fait divers vão até o fundo da morte, com a lógica irreparável da 

fatalidade, ao mesmo tempo em que estão integrados à vida cotidiana, sendo 

consumidos não como um rito criminal, mas na mesa, no metrô, com café e 

leite (...) as vítimas são oferecidas em sacrifício à infelicidade e à morte. (...) 

Este sacrifício evitaria novos sacrifícios: eles morrem em meu lugar (...) são 

os outros que morrem e não eu.  

     

Jean-Claude Braillon (1988 apud ANGRIMANI, 1995) lembra que os fait divers 

eram relatados em canções por trovadores populares, durante a Idade Média, antes de se 

tornarem objeto dos occasionnels e, posteriormente, dos canards. Na França, 300 anos 

antes do aparecimento dos primeiros folhetos, o gênero já circulava comercialmente 

com a venda por editores e mascates. A concorrência acirrou-se no século XIX à 

proporção da criatividade das manchetes, que citavam monstros marinhos engolindo 

embarcações e crimes horrendos entre as cidades em crescimento industrial na Europa. 

Este sopro no mercado, segundo Angrimani, despontou a criação do gênero, apelidado 

de ―sang à la une‖ (―sangue na primeira página‖). 

Figura 5: Aqui ou do outro lado do mundo: para o fait 

divers, importa romper a ordem do dia 

 

 

Fonte. Arquivos do Já 
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Para Maffesoli (1988), ―Em uma sociedade de massa, mas também de 

comunicação, o fait divers é uma informação quente e circunstancial, localizada (...) Ele 

emana de um lugar datado, ele é carne e sangue em sua origem‖, acrescentando que ― 

[...] como o conto, o carnaval, o jogo pueril, o comentário do fait divers permite falar, 

sem falar, da morte, da violência, do sexo, das leis e de suas transgressões‖. 

Além de Maffesoli, outros estudiosos, a exemplo de Morin e Baudrillard (1970), 

evidenciaram o papel do gênero na comunicação, com destaque para o semiólogo 

francês Roland Barthes (1964), que se debruçou com mais afinco no seu estudo, ao criar 

tipos e até subtipos de classificação. Para Barthes, o gênero se destaca pelo seu caráter 

de imanência, na medida em que nada que remeta ao mundo exterior importe mais do 

que o seu próprio contexto – sendo assim, por excelência, de natureza narcísica
10

. Alain 

Monestier (1982, apud ANGRIMANI, p. 30, 1995) afirma que ―O fait divers pode não 

pretender chegar à inteligência do leitor, mas lhe provocar reações subjetivas e 

passionais‖. 

 

As vítimas do bazar de caridade incendiado e seus sofrimentos atrozes, ao 

lado daquele funcionário que errou de porta e trabalhou durante dois anos em 

um outro serviço, ou aquele afiador de facas que se estrangulou com uma 

espinha de peixe. O fato é muito mais interessante porque mostra qualquer 

coisa de ilógico que faz desse homicídio um crime anormal (Grifo do autor). 

 

Mosaico de heterogeneidades, o fait divers abriga o terror, a poesia e o humor e 

pode suscitar em seus leitores toda a gama de emoções inconciliáveis com a razão 

humana. Na definição ainda de Monestier (1982, apud ANGRIMANI, 1995, p. 28), ―É 

como um ser fronteiriço que marca os limites do mundo conhecido e guarda as portas 

do inferno‖. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 As categorias mito, poder, cultura, fait divers e ideosfera, definidas por Barthes em A estrutura dos fait 

divers (1964), articulam a base da compreensão da semiologia segundo a visão do estruturalista, que 

depositava no signo a capacidade de vincular as dimensões linguísticas à produção social e subjetividade. 
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         Figura 6: Capa do Já: humor, sexo, fantasia e sangue 

  
                 Fonte: Arquivos do Já  

 

Num jornal sensacionalista, à estética do fait divers equivalem conteúdo e forma. 

Uma manchete e subtítulo de capa do Já como ―Esqueleto vence He-Man – Operação 

prende quadrilha acusada de 60% dos homicídios na Grande João Pessoa (20/09/2012)‖, 

em que fotos de sete acusados se mesclam à composição dos personagens do famoso 

desenho animado, convida o leitor a acompanhar a matéria e desvendar onde fantasia e 

realidade se cruzam para criar improvável elo
11

. A manchete instaura um diálogo 

polêmico com o subtítulo na medida em que é impossível desvendar à primeira vista 

onde está a ponte discursiva, a não ser que se avance na leitura – a confusão é 

provavelmente o efeito de sentido pretendido.  

As capas de um jornal, com suas manchetes, formato e pequenas notas, são o 

rosto, ou espelho, que representam a sua feição característica e o chamariz ao seu leitor. 

O espelho em que se projeta um corpo, construído não só em um, mas numa sequência 

de dias, semanas, meses e anos, enfeixando-se a recorrência de procedimentos que 

constitui o estilo de cada jornal. É esta maneira de individuação do olhar que nos 

interessa sobre o Já.   

Tendo apresentado o contexto e as principais ―coerções‖ existentes no Já, há um 

primeiro delineamento do éthos, o qual será detalhado ao longo das análises. 

Avancemos no estudo, tendo por base dois crimes recentes de grande repercussão no 

estado, até nacional – os casos Fernanda Ellen e Goiana –, cujas análises da totalidade 

                                                 
11

 A manchete cumpre o efeito de ficcionalização, cujo estudo será ampliado em tópico adiante. 
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composicional discursiva permitirão a identificação dos gêneros, do estilo de linguagem 

usada, do ritmo, das isotopias, figuras e temas explorados, delineando, assim, um estilo 

próprio de dizer. 
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3 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

3.1 A Linguística e a Semiótica 

 

Embora estudar o signo e os seus mecanismos de representação retroceda à 

Grécia Antiga e às contribuições de pensadores como Platão e Santo Agostinho, a 

Semiótica só foi se constituir como ciência de fato entre o final do século XIX e o início 

do século XX. Os seus primados foram estabelecidos por dois teóricos, que, apesar de 

contemporâneos, não se conheceram, tampouco chegaram a testemunhar em vida a 

importância do legado que deixaram: o americano Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

e o suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913).  

Enquanto os trabalhos de Peirce (reunidos e publicados entre 1931-1935 e 1958) 

tinham um enfoque mais filosófico e geral (a Semiótica, que tratava de todo e qualquer 

fenômeno como sistema de significação), Saussure ateve-se à Linguística, ou seja, ao 

sistema da linguagem verbal e as suas manifestações do pensamento (a Semiologia), 

tendo fundado a corrente estruturalista nesta área. Para Peirce, um signo tem uma 

configuração tripartite; já para Saussure esta dimensão é dupla: reveste-se de uma 

imagem acústica (que viria posteriormente a ser chamada de significante, um plano de 

forma) e um conceito (ou significado, o seu plano de conteúdo).  

Segundo Martelotta (2008, p. 113-127), Saussure percebeu a necessidade de se 

conceber uma ciência que estudasse os signos na vida social, no que eles consistem e as 

leis que os presidem. Nas relações sintagmáticas (da linguagem, da fala – parole), cada 

signo mantém em associação com os demais relações de contextualização, de presença. 

As relações paradigmáticas, por sua vez, evocam associações, estão em ausência, e 

afloram porque se encontram enraizadas na memória coletiva da língua (langue).  

No rastro dos estudos estruturalistas da Escola de Copenhague, Louis Hjelmslev 

(1899-1965) complexifica os conceitos desenvolvidos por Saussure e, para efeito de 

clareza, entende que a expressão deveria substituir o significante saussureano, assim 

como o conteúdo, o significado. Tanto a expressão como o conteúdo, por seu turno, 

geram dois novos aspectos, forma e substância. Os signos são, portanto, para o 

linguista, constituídos por quatro elementos, e não dois.  

Hjelmslev (1975, p. 54) considerava a língua uma rede constituída de funções 

semióticas, cada uma associada a dois funtivos (argumentos) que a função coloca em 

relação, a forma do conteúdo e a forma da expressão: ―Uma expressão só é expressão 
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porque é a expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo porque é o 

conteúdo de uma expressão‖. Em um paralelismo com as teorias do pai do 

Estruturalismo, a substância do conteúdo trata do pensamento, enquanto a substância 

da expressão, da cadeia fônica, dos sons das palavras. 

Ao analisar comparativamente, em seus Prolegômenos a uma teoria da 

linguagem (1975), enunciados de diferentes línguas para um mesmo conteúdo 

veiculado, Hjelmslev constatou que o sentido era uma massa amorfa moldada de acordo 

com uma forma arbitrariamente convencionada, a língua; a língua, portanto, seria uma 

forma do conteúdo. ―A forma do conteúdo é independente do sentido com o qual ela se 

mantém em relação arbitrária e que ela transforma em substância do conteúdo‖ (1975, 

p. 57). Em linhas gerais, o fator distintivo da língua é a sua forma; enquanto que a 

substância (a significação) é passível de ser traduzida. Partindo desse ponto, o linguista 

postulava que cada língua deveria ser caracterizada não só por um plano da expressão, 

mas por um plano do conteúdo (o modo de apresentar a significação), estes sim, 

passíveis de descrição.   

Herdeiro do legado de Hjelmslev e da Escola de Copenhague, o lituano Algirdas 

Julien Greimas (1966) avança nos estudos semióticos e se propõe a elaborar uma teoria 

orgânica do sentido por meio da apreensão de processos geradores que se aplicariam a 

analisar qualquer objeto. Um texto, conforme a semiótica discursiva, seria a união entre 

um plano de conteúdo e um plano de expressão. A despeito de manterem a influência do 

conceito linguístico central do estruturalismo, as interpretações alcançaram outro leque 

de fenômenos como objetos de estudo (o conto popular, os mitos, os filmes), tudo o que, 

pela ótica do semioticista, poderia ser encarado como texto, ou seja, dotado de 

significado. Detalhemos. 

   

3.2 A Semiótica Discursiva 

 

Para a Semiótica, a semiose é um contínuo e gradativo processo de interpretação 

e produção dos sentidos. Os estudos semióticos criaram a tarefa de elaborar, então, um 

caminho de orientação na descrição e explicação destas fases. O método divide-o em 

três estratos de significação (fundamental, ou profundo, narrativo e discursivo), 

dispostos numa ordem que segue do mais simples e abstrato ao mais complexo e 

concreto.  



39 

 

No percurso da interpretação, parte-se da manifestação (a união entre um plano 

de conteúdo e um plano de expressão, que formam o texto, como já mencionamos) para 

chegar-se ao primeiro nível de organização do sentido: o discursivo. Em seguida, 

simplifica-se o discurso por meio de um processo de ―enxugamento‖ gradual do sentido 

até se atingir o nível narrativo. Insistindo neste processo de abstração, chega-se ao nível 

fundamental, onde se encontram as estruturas elementares das categorias semânticas da 

significação.  

  Ao se inverter esta ordem, isto é, se pensarmos no percurso da produção do 

sentido, observaremos que tais categorias se apresentam sequenciadas num percurso que 

vai das mais gerais às mais específicas. Parte-se, portanto, do estrato fundamental, 

investe-se semanticamente para torná-lo mais complexo (e narrativo) e, deste processo 

de adensamento progressivo do sentido, chega-se ao nível discursivo, o de maior 

complexidade e concretude. Findo o percurso, o conteúdo ganha expressão e o discurso 

torna-se, enfim, texto.   

  A semiótica francesa dá ênfase ao conceito de texto como objeto de significação 

e, por conseguinte, preocupa-se fundamentalmente em estudar os mecanismos que 

engendram o texto como uma totalidade de sentido.  

 

Concebe-se como uma teoria gerativa, sintagmática e geral. É uma teoria 

sintagmática, porque seu escopo é estudar a produção e a interpretação dos 

textos. É geral, porque se interessa por qualquer tipo de texto, 

independentemente de sua manifestação. Postula que o conteúdo pode ser 

analisado separadamente da expressão, uma vez que o mesmo conteúdo pode 

ser veiculado por diferentes planos de expressão (FIORIN, 2016, p. 2). 

 

 

Como interessam à pesquisa os modos de construção (que pertencem ao plano 

de expressão) e a apreensão dos sentidos dentro da materialidade discursiva do Já como 

parte de uma totalidade estilística, a semiótica greimasiana se prestará ao estudo do 

encadeamento das narrativas dos dois crimes, ao papel desempenhado pelas 

personagens envolvidas e à maneira como as notícias modularam os afetos em função 

do impacto e extensão sentidos.  

 

3.2.1 O percurso gerativo: sintaxe e semântica 

 

 Como vimos, o percurso gerativo de sentido é uma sequência de patamares, cada 

qual suscetível de descrição, capaz de mostrar como se produz e se interpreta o sentido, 

num processo que caminha do mais simples ao mais complexo.  
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Os três níveis do percurso são o profundo (ou fundamental), o narrativo e o 

discursivo. Em cada um deles existe um componente sintáxico e um 

componente semântico. Na gramática, a sintaxe faz par com a morfologia. 

Enquanto esta estuda a estrutura do vocábulo, aquela se dedica ao exame das 

regras que presidem às relações entre os vocábulos, à construção das orações 

e às relações interoracionais (FIORIN, 2016, p. 20). 

 

 Numa teoria do discurso, a sintaxe opõe-se à semântica. No entanto, tem ela, em 

ambos os casos, uma acepção relativamente comparável. A sintaxe dos diferentes níveis 

do percurso gerativo é de ordem relacional: um conjunto de regras que regem o 

encadeamento das formas de conteúdo na sucessão do discurso.  

  Embora ela seja puramente relacional, tem, assim como a sintaxe estudada pela 

gramática, um caráter conceptual – isto é, cada combinatória de formas produz um 

determinado sentido. Um exemplo é que, para constituir uma oração, combinamos um 

predicado a uma série de argumentos. Como explica Fiorin (2016), se unirmos um 

verbo de ação a um sujeito paciente e a um objeto paciente, teremos uma oração que 

manifesta uma ação-processo. Esse esquema relacional, já dotado de um conteúdo 

(ação, agente, paciente), pode receber diversos investimentos semânticos. Exemplos: a 

polícia achou a menina, o homem seguiu as mulheres etc.  

  Esta distinção entre sintaxe e semântica não decorre do fato de se estabelecer 

mais importância a uma em detrimento da outra, e sim, como apregoa o autor, de frisar 

o caráter mais autônomo da sintaxe, na medida em que uma mesma composição 

sintática pode se revestir de uma enormidade de investimentos semânticos. 

 

3.2.2 Nível fundamental 

 

  A primeira etapa do percurso gerativo dos sentidos centra-se sobre o seu par de 

oposições mais abstratas, que constituirão o nível fundamental. Nela a significação se 

apresenta como uma oposição semântica. Um exemplo: se um texto trouxer a oposição 

vida vs. morte em seu nível profundo, a partir dela serão estabelecidos eixos fóricos 

(positivos e negativos) que definirão a sua axiologia. Esses valores seguirão um 

esquema de relações lógicas entre contrários e contraditórios, formando um jogo de 

relações opositivas que é ilustrado pelo quadrado semiótico, para compor a sintaxe 

elementar da narrativa. 
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Figura 7: Quadrado semiótico proposto por Greimas 

 

            s1 (vida)                     s2 (morte) 

◄--------------------------------------------------► 

 

◄--------------------------------------------------► 

                         não-s2 (não-morte)      não-s1 (não-vida)                    

 

Fonte: Greimas (1975, p.127) 
 

 

 

Relação de termos contrários: ◄--► 

Relação de termos contraditórios:   

Relação de termos complementares:     

 

 

Há, por exemplo quanto à sintaxe fundamental, a seguinte movimentação: 

I. Afirmação de /s1/vida/; 

II. Negação de /s1/vida/; 

III. Afirmação de /s2/morte/; 

 

Deve-se também atribuir valores a esses termos, que podem ser eufóricos 

(positivos) ou disfóricos (negativos), a depender da valoração atribuída pelo texto. 

/Vida/ e /não-vida/; e /morte/ e /não-morte/ são semas contraditórios (se excluem). A 

/não vida/ implica a /morte/, bem como a /não-morte/ leva à /vida/, logo são semas que 

se complementam. 

A semântica e a sintaxe do nível profundo buscam explicar os níveis mais 

abstratos da produção, funcionamento e interpretação do discurso. Elas se 

complementam na gramática semiótica. A sintaxe semiótica deve ser considerada 

conceptualmente, em que as relações, a despeito de abstratas, importam e seguem um 

processo gerativo ―[...] concebido sob a forma de investimentos sucessivos, dos mais 

abstratos aos mais concretos e figurativos‖ (GREIMAS & COURTÈS, 1966, p. 431 e 

396). Em todas as manifestações textuais, visualizam-se pares semânticos que 

estabelecem desdobramentos da narrativa. Segundo Barros (2002), estas movimentações 
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identificadas pelas oposições permitem verificar a existência de um ponto comum entre 

os termos, e o modo de encontrar este denominador no eixo semântico é fazer uma 

descrição estrutural do nível relacional. 

 Para Greimas (1966), o eixo semântico resulta da exposição que agrupa as 

semelhanças e diferenças comuns entre os elementos, que pertencem à metalinguagem 

semântica descritiva. No exemplo acima, a estrutura relacional gira em função de um 

eixo, o da existência. Terminologicamente, ―vida‖ e ―morte‖ designam semas, a partir 

dos quais será articulada a rede de significação do nível fundamental, a partir do qual 

serão traçados dois termos contrários que se organizarão dentro de um mesmo eixo 

semântico sem que haja exclusão entre eles, como polos opostos. Esta oposição deverá 

subjazer a qualquer sentido no texto.  

 

3.2.3 Nível narrativo 

 

  A segunda etapa do percurso gerativo, correspondente ao das estruturas 

narrativas, é marcada pela introdução dos actantes
12

 no discurso. Este assume os 

valores das categorias semânticas fundamentais em sua relação com o objeto, bem como 

as determinações tensivo-fóricas que modalizam as suas ações e atuam sobre a sua 

existência. Deve ficar claro aqui que sujeito e objeto não necessariamente significam 

pessoa e coisa: são papéis narrativos, podendo até os sentimentos e as sensações 

ocuparem o lugar de sujeito e as pessoas, de objeto. 

 

Podemos dizer que a gramática fundamental, que é de ordem conceitual, para 

poder produzir narrativas manifestadas sob forma figurativa (onde os atores 

humanos ou personificados cumpririam tarefas, seriam submetidos a provas, 

atingiriam objetivos), deve antes, receber, a um nível semiológico 

intermediário, uma representação antropomórfica, mas não figurativa. 

Designaremos este nível de gramática narrativa superficial, observando que 

o qualificativo ―superficial‖, nada tendo de pejorativo, indica apenas que se 

trata de um estágio semiótico, cujas definições e regras gramaticais são 

suscetíveis de – através de uma última transcodagem – ser transportada para 

os discursos e enunciados linguísticos (GREIMAS, 1975, p. 153, grifos do 

autor).  

 

  O nível narrativo comporta também uma organização sintática e outra semântica. 

Sintaticamente, conforme Fiorin (2016, p. 27), a narratividade é uma transformação 

                                                 
12

 Para Greimas, a narrativa não é apenas uma descrição de fatos em uma sequência, mas uma mudança 

de estado sofrida ou executada por sujeitos. Em termos semióticos, actantes são funções exercidas na 

narrativa: destinador/destinatário e sujeito/objeto.  
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situada entre dois estados sequenciais e distintos; quando existe uma narrativa mínima, 

esta pressupõe um estado inicial, uma transformação e um estado final. Na sintaxe 

narrativa, há dois tipos de enunciados elementares:  

▪ os enunciados de estado, que estabelecem uma relação de disjunção 

(separação) ou conjunção (união) entre um sujeito e um objeto;    

▪ e os enunciados de fazer, que mostram as transformações, correspondentes à 

passagem de um enunciado de estado a outro. 

 

No enunciado ―Aurélia é rica‖, há uma relação de conjunção, indicada pelo 

verbo ser, entre um sujeito ―Aurélia‖ e um objeto ―riqueza‖; em ―Seixas não 

é rico‖, há uma relação de disjunção, revelada pela negação e pelo verbo ser, 

entre um sujeito ―Seixas‖ e um objeto ―riqueza‖ (2016, p. 28, grifos do 

autor). 

 

Os estados e transformações que envolvem sujeitos e objetos dão origem aos 

programas narrativos. Há os programas que envolvem uma aquisição (uma conjunção) 

entre sujeito e objeto e os que implicam uma privação (uma disjunção) entre sujeito e 

objeto. Barros (2005) destaca dois tipos fundamentais de programas narrativos: a 

competência e a performance. A competência pode ser definida como o querer e/ou 

poder e/ou saber-fazer do sujeito que são pressupostos por seu fazer performático. 

Logicamente, este fazer performático implica uma competência prévia do fazer. 

Enquanto a competência indica uma doação de valores modais (o dever, o poder, o 

saber e o querer, que modificam ou modalizam a relação dos sujeitos com os valores e 

os fazeres), a performance implica uma apropriação de valores descritivos (como 

liberdade, pureza).  

  Uma vez que todo objeto se reveste de um valor, o sujeito buscará não somente 

o objeto em si, mas o valor nele investido. Alguém que queira comprar uma casa, por 

exemplo, não leva em consideração apenas a casa em si (objeto-concreto), mas o 

conforto, a segurança e a boa localização (possíveis valores descritivos) que a casa lhe 

proporcionará. Segundo Fiorin (2016, p. 37-38), objeto-valor e objeto-modal são 

posições na sequência narrativa: o objeto-valor é aquele cuja obtenção é o fim último de 

um sujeito. Seja, numa narrativa, que o objeto-concreto casa revista-se do valor 

/conforto/; noutra, de /segurança/; numa terceira, de /boa localização/,... Em cada 

narrativa será possível perceber os valores que os objetos-concretos manifestam. 

A relação entre o estado do sujeito e o objeto desejado é variável. Por isso, há 

basicamente dois tipos de sujeito: o sujeito do fazer, responsável pelas mudanças de seu 
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estado e/ou de outro, e o sujeito de estado, passivo, que as sofre em função do objeto de 

desejo. De acordo com Barros (2002, p. 49), as modalidades resultam da conversão da 

categoria tímico-fórica fundamental e alteram, na instância narrativa, as relações do 

sujeito com os valores. Ao sujeito do fazer compete a modalidade do fazer, ou 

intencional; ao sujeito de estado, a modalidade do ser, ou existencial.  

A modalização do fazer responde pela competência modal que qualifica o sujeito 

a um fazer: é um sujeito que quer/deve, que sabe e/ou pode fazer. Assim, há um sujeito 

potencial (que crê ser), virtual (que quer ou deve ser), atualizado (que sabe ou pode ser) 

e realizado (que faz ou é). As modalidades intencionais e existenciais são regidas pelas 

demais: potencializantes, virtualizantes, atualizantes e realizantes –, com as quais se 

combinam para formar enunciados modais. Os enunciados assumem um valor modal ao 

receber uma denominação para traduzir a fusão entre termos. Por exemplo: ―dever-

fazer‖ implica um valor modal de ―obrigação‖; poder-fazer, a ―liberdade‖,... Querer, 

dever, saber e poder também regulam os efeitos de paixões nas narrativas, a categoria 

tímico-fórica que põe o sujeito em relação com os objetos. ―As paixões, do ponto de 

vista da semiótica, entendem-se como efeitos de sentido de qualificações modais que 

modificam o sujeito de estado‖ (BARROS, 2005, p. 47), e que podem gerar sensações 

desde a indiferença, a cólera, o amor e a exaltação, por exemplo.  

A modalização do ser apresenta também mais um tipo de modalidade, a 

veridictória. Trata-se de um fazer interpretativo apoiado na superposição ou distinção 

entre um ―ser‖ e um ―parecer‖ do sujeito de estado. Ao partir-se da aparência (eixo do 

parecer), chegamos à essência (eixo do ser), concluindo pela verdade (parece e é), 

falsidade (não-parece e não-é), segredo (não-parece e é) ou mentira (parece e não-é). 
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Figura 8: Modalidade veridictória 

                    verdade 

                       

                                 s1 (ser)         s2 (parecer) 

 

            segredo                                                                                         mentira 

  

  

                         S2 (não-parecer)        S1 (não-ser)                    

    falsidade 

 

Fonte: Greimas e Courtès, 1989, p. 488 

 

  

Consoante Fiorin (2015, p. 29), os textos não são narrativas mínimas. Pelo 

contrário, são narrativas complexas, em que uma série de enunciados de fazer e de ser 

(de estado) se organizam hierarquicamente. Uma narrativa complexa estrutura-se numa 

sequência canônica (ou percurso), que compreende quatro fases: a manipulação, a 

competência, a performance e a sanção. Cada fase se associa a um percurso: o percurso 

do sujeito resulta de um encadeamento lógico de um programa de competência com um 

de performance.  

O percurso da manipulação resulta na adesão ou não do destinatário, o qual se 

transformará em sujeito e irá atrás do objeto-valor. Há numerosos tipos de manipulação: 

quando o manipulador propõe ao manipulado uma recompensa com a finalidade de que 

este faça algo, dá-se uma tentação. Quando a manipulação ocorre por meio de ameaças, 

ocorre uma intimidação. Caso o manipulador induza o manipulado a algo por elogios a 

sua competência, ocorre uma sedução. Mas se o convite à ação se dá por um desafio à 

capacidade do manipulado, está-se diante de uma provocação.  

Na fase da competência, o sujeito que vai realizar a transformação central da 

narrativa é dotado de um saber e/ou poder fazer. A performance é a fase em que se dá a 

transformação central da narrativa, a mudança de um estado para outro. O sujeito que 

opera esta transformação e o que entra em conjunção ou em disjunção com um objeto 

poderão ser distintos ou iguais. A última fase corresponde à sanção; é nela em que há a 

constatação de se a performance foi ou não cumprida, as descobertas e revelações dos 

falsos e verdadeiros heróis e o reconhecimento (cognitivo ou pragmático) do sujeito. 
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(FIORIN, 2016, p. 30-32). As narrativas realizadas não contêm uma única sequência 

canônica, e sim, um conjunto delas, que podem encaixar-se umas nas outras ou suceder-

se. Elas, então, não precisam aparecer numa ordem preestabelecida de manipulação, 

competência, performance e sanção.  

Até aqui, resumimos os elementos da sintaxe narrativa. Para entender o 

encadeamento dos programas e percursos narrativos, examinemos a fábula O gato e a 

barata, de Millôr Fernandes (1977), trazida por Barros (2005, p. 25-28):  

 

A baratinha velha subiu pelo pé do copo que, ainda com um pouco de vinho, 

tinha sido largado a um canto da cozinha, desceu pela parte de dentro e 

começou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distância que nas baratas vai 

da boca ao cérebro, o álcool lhe subiu logo a este. Bêbada, a baratinha caiu 

dentro do copo. Debateu-se, bebeu mais vinho, ficou mais tonta, debateu-se 

mais, bebeu mais, tonteou mais e já quase morria quando deparou com o 

carão do gato doméstico que sorria de sua aflição, do alto do copo. 

— Gatinho, meu gatinho —, pediu ela — me salva, me salva. Me salva que 

assim que eu sair daqui eu deixo você me engolir inteirinha, como você 

gosta. Me salva. 

— Você deixa mesmo eu engolir você? — disse o gato. 

— Me saaaalva! — implorou a baratinha. — Eu prometo. 

O gato então virou o copo com uma pata, o líquido escorreu e com ele a 

baratinha que, assim que se viu no chão, saiu correndo para o buraco mais 

perto, onde caiu na gargalhada. 

— Que é isso? — perguntou o gato. — Você não vai sair daí e cumprir sua 

promessa? Você disse que deixaria eu comer você inteira. 

— Ah, ah, ah — riu então a barata, sem poder se conter. — E você é tão 

imbecil a ponto de acreditar na promessa de uma barata velha e bêbada? 

Moral: Às vezes a autodepreciação nos livra do pelotão. 

  

Na historinha, a barata manipulou o gato pela tentação para que fosse salva em 

troca de ser a sua comida assim que saísse do copo. O gato quer e pode salvá-la (tem 

competência) e cumpre o trato (desempenha a performance), tirando-a do copo. No 

entanto, ao ganhar a liberdade, a barata foge – e ainda debocha da inocência do bichano 

–, que esperava a lisura da promessa (sanção positiva), o que não houve. É a revelação 

do segredo dela.  

 

3.2.4 Nível discursivo 

 

  O nível discursivo do percurso gerativo dos sentidos é responsável por 

temporalizar, espacializar e actorializar as ações e estados investidos pelo sujeito do 

discurso. Neste, que é o mais completo nível da semiose, a narrativa é situada temporal 
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e espacialmente, e os actantes, objetos, destinadores e destinatários tornam-se atores 

graças aos investimentos semânticos disseminados em temas e transformados 

sensorialmente em figuras.  

  O discurso pertence ao plano do conteúdo dos textos e os dispositivos são 

instalados por meio de debreagens. Quando esta é de proximidade com a enunciação 

(eu‖, ―aqui‖ e ―agora‖), a debreagem é classificada como enunciativa. Quando, pelo 

contrário, se produz um efeito de distanciamento, com o emprego da terceira pessoa do 

singular (a ―não pessoa‖ do discurso), pelo ―lá‖ e o ―então‖, classifica-se como 

enunciva.  

 Segundo Fiorin (2016, p. 58 et. seq.), há três tipos de debreagens enunciativas e 

três de enuncivas: as de pessoa (actancial), de espaço (espacial) e de tempo (temporal). 

A debreagem enunciativa projeta no enunciado o eu-aqui-agora da enunciação, isto é, 

instala no enunciado os actantes enunciativos (eu-tu), os espaços enunciativos (aqui, aí 

etc) e os tempos (presente, pretérito perfeito 1, futuro do presente). A debreagem 

enunciva constrói-se com o ele, o alhures e o então, o que significa que se ocultam os 

actantes, espaços e tempos da enunciação. O enunciado é, assim, construído com os 

actantes da terceira pessoa, os espaços não relacionados ao aqui e os tempos pretérito 

perfeito 2, pretérito imperfeito, mais-que-perfeito, futuro do pretérito, presente do 

futuro, futuro anterior ou futuro do futuro. 

 Além desses tipos de debreagens, o enunciador pode operar debreagens internas 

no texto, ou de segundo grau. É quando o narrador dá voz às pessoas do enunciado ou 

da enunciação por meio de diálogos em discurso direto, ou citação, em que ele pode ou 

não se inserir. Esta debreagem, de estabelecimento dos interlocutores, é muito comum 

na literatura. No discurso indireto, não existe debreagem interna, sendo a voz do outro 

trazida pelo narrador.  

O segundo mecanismo de projeção da enunciação no enunciado é a embreagem. 

Nela ocorre um efeito de sentido de suspensão das oposições de pessoa, tempo e espaço. 

―Quando se emprega a terceira pessoa em lugar da primeira, cria-se um efeito de 

objetividade, porque se ressalta um papel social, e não uma subjetividade‖ (FIORIN, 

2016, p. 74). É o que fazem muitos artistas e jogadores de futebol, quando usam a 

terceira pessoa para falar de si mesmos. Já ao se preferir o presente ao pretérito perfeito, 

provoca-se uma aproximação do enunciatário em relação ao que se narra. É o que 

acontece no relato de fatos históricos ou, muito comumente, em manchetes de jornal.  
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As notícias comumente recorrem à terceira pessoa para criar um efeito de 

objetividade. Cria-se um efeito de distanciamento da enunciação, que, dessa forma, é 

―neutralizada‖ e nada mais faz do que comunicar os ―fatos‖ e o modo de ver de 

terceiros. Ao lançar mão deste recurso, o jornal também evita arcar com a 

responsabilidade do dito, já que ao transmitir a opinião do outro, encobre a sua.  

O enunciador e o enunciatário são desdobramentos do sujeito da enunciação que 

cumprem os papéis de destinador e de destinatário do discurso. O enunciador é o 

destinador-manipulador responsável pelos valores do discurso e capaz de levar o 

enunciatário a um crer e um fazer. Da outra parte, consoante Fiorin (2016, p.61), cabe 

ao enunciatário a interpretação e a ação subsequentes: ―É certamente no nível das 

estruturas discursivas que mais se revelam as relações entre enunciador e enunciatário, 

que há mais pistas da enunciação‖. 

Dois aspectos da manipulação precisam ser examinados: o contrato que se 

estabelece entre o enunciador e o enunciatário e os meios empregados na persuasão e na 

interpretação. Pelo contrato, o enunciador determina como o enunciatário deve 

interpretar o discurso, deve ler ―a verdade‖. O enunciador constrói no discurso todo um 

dispositivo veridictório, espalha marcas que devem ser encontradas e interpretadas pelo 

enunciatário. Para escolher as pistas a serem oferecidas, o enunciador considera a 

relatividade cultural e social da ―verdade‖, a sua variação em função do tipo de discurso 

e as crenças do enunciatário que vai interpretá-las. Este, por seu turno, precisa descobrir 

as pistas, compará-las com seus conhecimentos e convicções e, finalmente, crer ou não 

no que lhe é passado. 

 

3.2.5 Temas e figuras 

 

 A tematização e a figurativização respondem pela riqueza semântica do texto. 

Enquanto na primeira ocorre a disseminação de traços semânticos tomados de forma 

abstrata e conceptual, na segunda estes são recobertos por sensações (de cor, forma, 

cheiro e som) que remetem a algo existente no mundo natural. Figuras podem ser casa, 

carro, homem, natureza, animal. Temas podem ser riqueza, esperteza, comicidade, 

perdão. Não se trata de opor substantivos concretos e abstratos, como classifica a 

gramática, mas sim, de lhes garantir complementaridade de sentido, num continuum do 

mais intangível no discurso ao simulacro do real. Por isso não há razão de se falar em 

textos exclusivamente figurativos ou exclusivamente temáticos, mas 
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predominantemente um ou outro. ―Os discursos figurativos têm uma função descritiva 

ou representativa, enquanto os temáticos têm uma função predicativa ou interpretativa. 

Aqueles são feitos para simular o mundo; estes para explicá-los‖ (FIORIN, 2016, p. 91).   

 Um tema pode ser recoberto por diversas figuras, bem como o contrário, uma 

figura ser tematizada de diversas maneiras. ―Tematizar um discurso é formular os 

valores de modo abstrato e organizá-los em percursos. Em outras palavras, os percursos 

são constituídos pela recorrência de traços semânticos ou semas, concebidos 

abstratamente‖ (BARROS, 1999, p. 66). Para identificar os percursos, devem ser 

empregados princípios de análise semântica de forma a determinar quais traços, ou 

semas, se repetem e dão unidade ao discurso. Para este propósito, analisemos como 

exercício a poesia As cigarras, do paraibano Sérgio de Castro Pinto: 

 

as cigarras 

 

são guitarras trágicas. 

 

plugam-se/se/se/se 

nas árvores 

em dós sustenidos. 

 

kipling recitam a plenos pulmões. 

 

gargarejam 

vidros 

moídos. 

 

o cristal dos verões. 

 

A música é um traço semântico que permite organizar a leitura de forma a dar 

coerência à poesia. Ao tema do canto ligam-se as figuras das cigarras, das guitarras, do 

gargarejar, do plugar-se, do recitam, da nota musical dó. O se/se/se/se, além de emular o 

traço sonoro intercalado do inseto atraindo a fêmea para o acasalamento, referenda a 

poesia mais famosa do poeta indo-britânico Rudyard Kipling, ―If‖ (―Se‖, na tradução
13

), 

numa feliz costura entre figura auditiva e tema. A recorrência dos /s/ sibilares nas 

                                                 
13

 Este traço /se/ também exerce a função de um desencadeador de isotopias, o elemento que rompe a 

unidade do discurso para explorar novas leituras. Adiante, especificamos o conceito.   
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palavras propositalmente transporta para a obra a atmosfera sonora do cair da tarde. 

―Vidros moídos‖, ―cristal‖ e ―verões‖ são figuras cromáticas, sonoras e táteis que 

evocam a transparência, o calor, a aridez, a quentura, outros temas percebidos no verso 

final.  

Outro exemplo: 

 

Figura 9: Quadrinhos do Níquel Náusea, de Fernando Gonzalez 

  
           Fonte: <http://www2.uol.com.br/niquel/. Acesso em 3 de novembro de 2017.> 

 

Eis um diálogo entre o casal Níquel e Gatinha. Em geral, segundo Barros (1999, 

p. 69-72), as piadas fornecem bons exemplos de coerência semântica, pois, muitas 

vezes, a graça decorre da ruptura da coerência e proposição de uma nova leitura. 

Gatinha, contrariamente aos prognósticos, demonstra não ficar triste em saber da 

ausência do namorado – pelo contrário, lhe agradece por considerá-la um presente de 

aniversário antecipado. De acordo com o primeiro percurso semântico, proposto por 

Níquel, ao tema ―amor‖ associa-se a figura da ―presença‖ no aniversário. Já pelo 

percurso de leitura contraposta feita por Gatinha, o mesmo tema se liga figurativamente 

à ―ausência‖ do namorado, para adquirir importância. 

 Para a autora, dois aspectos, pelo menos, precisam ser levados em conta no 

exame dos procedimentos de tematização: a organização dos percursos temáticos, em 

função da narrativa subjacente, e as relações entre tematização e figurativização. Os 

percursos temáticos resultam da formulação abstrata dos valores narrativos. A 

recorrência de um tema no discurso depende, portanto, da conversão dos sujeitos 

narrativos em atores que cumprem papéis temáticos e da determinação de coordenadas 

de tempo e espaço para os percursos narrativos. O percurso narrativo do sujeito que sai 

do seu estado ―presente‖ para ―ausente‖ converte-se no percurso temático do amor, nos 

quadrinhos de Gonzalez: há-aquele-que-sai e o de-onde-sai, que tornam a prova do 

amor possível. 

http://www2.uol.com.br/niquel/
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 No ator, juntam-se elementos das sintaxes narrativa (um papel actancial, pelo 

menos) e discursiva (a projeção de um ―eu‖ ou de um ―ele‖, por exemplo). Esta 

combinação sintática recebe revestimento semântico, sob a forma de um ou mais papéis 

temáticos, e pode, a depender do texto, ser especificado ou concretizado pelo 

preenchimento figurativo. No caso da poesia, o sujeito narrativo transforma-se de 

―quieta‖ para ―cantante‖, é projetada no discurso como ―ela‖ e investida, pelo tema da 

música, no papel temático de ―aquela-que-canta‖. Tem-se, então, um ator do discurso. 

Para maior especificação figurativa, ―ela‖ é ―cigarra‖, e poderia até ter um nome, se 

assim o poeta a descrevesse. Já na tirinha em exame, a figurativização ocorre, 

sobretudo, por meio de procedimentos visuais (trata-se de ícones, a especificação mais 

concreta do signo). 

 Há textos que apresentam possibilidades plurais de figurativização e há outros 

com possibilidades esporádicas, que não chegam a constituir percursos figurativos 

completos: estes são o caso dos discursos científicos ou políticos, cujos cernes recaem 

mais sobre os efeitos de enunciação e de recorrência temática, razão por que são 

chamados de discursos predominantemente temáticos. Aos textos de figuração esparsa 

opõem-se aqueles em que ocorrem percursos figurativos duradouros, que se espalham 

pelo discurso inteiro e recobrem, por completo, os percursos temáticos. Também 

existem graus variados de figurativização: a figuração é o primeiro limiar da passagem 

do tema à concretude; ao cabo, a iconização é a sua etapa exaustiva e final e a de maior 

capacidade veridictória.   

 

Os efeitos de realidade, a que se faz referência quando se examinaram os 

procedimentos de ancoragem, resultam, portanto, da iconização do discurso. 

Na iconização, mas também nas demais etapas da figurativização, o 

enunciador utiliza as figuras do discurso para levar o enunciatário a 

reconhecer ―imagens do mundo‖ e, a partir daí, a acreditar na verdade do 

discurso. O enunciatário, por sua vez, crê ou não no discurso, graças, em 

grande parte, ao reconhecimento de figuras do mundo. O fazer-crer e o crer 

dependem de um contrato de veridicção que se estabelece entre enunciador e 

enunciatário e que regulamenta, entre outras coisas, o reconhecimento das 

figuras (BARROS, 1999, p. 72). 

 

Os temas espalham-se pelo texto, sendo recobertos por figuras. A repetição dos 

temas e figuras nos discursos é o que se conhece por isotopia, termo cunhado por 

Greimas, pela primeira vez, em Sémantique Structurale (1966). É ela que sustenta a 

linha sintagmática do discurso e lhe dá coerência semântica. Para o linguista (1979, p. 

64), quando houver recorrência de unidades semânticas abstratas num mesmo percurso 

temático, está-se diante de uma isotopia temática; já quando a redundância é de 
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elementos figurativos, a isotopia é de natureza figurativa. A iteratividade que lhe é 

característica serve para dar homogeneidade ao discurso e dissipar ambiguidades – a 

não ser que seja esta a intenção do enunciador.  

Ligado ao entendimento do conceito, aparece o conector de isotopia, que nada 

mais é do que a palavra, ou série de palavras ou sintagmas, que torna fácil a passagem 

de uma leitura a outra. Um conector de isotopias, portanto, é um termo que possui dois 

ou mais significados, ou seja, é um termo polissêmico, que possibilita a leitura textual 

em dois planos distintos, permitindo a passagem de uma isotopia a outra. No caso de As 

cigarras, o sema ―kipling‖ é um conector, na medida em que substitui o pronome 

relativo ―que‖ na introdução do verso /recitam a plenos pulmões (/―kipling recitam a 

plenos pulmões‖ em vez de / ―que recitam a plenos pulmões‖). A ligação entre o canto 

da cigarra e a obra traduzida Se, de Kipling, transforma o onomatopaico se/se/se/se/ 

num desencadeador de isotopias. O desencadeador de isotopias funciona para 

direcionar o enunciatário a leituras outras além do próprio texto. Os discursos também 

podem apresentar mais de uma leitura temático-figurativa: é a pluri-isotopia. Quando a 

Gatinha dos quadrinhos do Gonzalez interpreta a ausência, e não a presença, de Níquel 

como o presente de aniversário ideal, esta é uma leitura pluri-isotópica do amor afetivo 

que ela faz. A presença de um conector ou de um desencadeador de isotopias configura 

a existência de uma pluri-isotopia no texto. 

Uma das tendências atuais da semiótica pós-greimasiana que também 

aplicaremos à pesquisa é a semiótica tensiva, que busca constituir um modelo para 

descrever os fenômenos contínuos associados ao universo sensível. Esta nova vertente 

da semiótica leva em conta o contínuo e as grandezas instáveis, em contraposição à 

descontinuidade dos elementos descritivos greimasianos, como a estabilidade, o 

quadrado semiótico, o esquema narrativo, o percurso gerativo do sentido, as 

modalidades, as debreagens e embreagens etc. Os princípios em que se baseia estão 

fundamentados em Tensão e significação, de Fontanille e Zilberberg (2001), e Síntese 

da gramática tensiva (2006), e Elementos de semiótica tensiva, de Zilberberg (2011).  

Tensividade é o eixo semântico da coordenada que se desdobra, verticalmente, 

em intensidade e, horizontalmente, em extensividade, valências em que se analisa toda e 

qualquer grandeza linguística. Conforme Fiorin (2017, p. 157), a intensidade abrigará 

duas subdimensões: o andamento e a tonicidade; a extensividade também terá duas: a 

temporalidade e a espacialidade. A intensidade diz respeito à força. A extensividade 

reflete o alcance no tempo e no espaço do campo presidido pela intensidade. Esta é da 
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ordem do sensível; a extensividade, do inteligível. A primeira rege a segunda. O valor é 

a associação de uma valência intensiva com uma extensiva.  

As relações entre intensidade e extensividade podem ser conversas (quanto 

mais..., mais.../ quanto menos..., menos...) ou inversas (quanto mais..., menos.../ quanto 

menos..., mais...). Estas tendem a atingir valores átonos e de universo quanto maior for 

a mistura (o que Zilberberg classifica como valores de estado); enquanto aquelas 

assumem valores de impacto, tônicos e absolutos conforme eleva-se o grau de triagem 

(são os valores de acontecimento).  

 

[...] o acontecimento – para aquele que vive sua instantaneidade e sua 

detonação – seria o sincretismo e, provavelmente, o produto das subvalências 

paroxísticas de andamento e de tonicidade. Do ponto de vista valencial, o 

acontecimento, por ser portador de impacto, manifesta enquanto tal que o 

sujeito trocou ―a contragosto‖ o universo da medida pelo da desmedida 

(ZILBERBERG, 2011, p. 163).   

  

 Amparada nesses postulados teóricos, a presente pesquisa se presta a estudar a 

materialidade discursiva dos enunciados jornalísticos no jornal Já e como a cobertura 

dos Casos Fernanda Ellen e Goiana modulou as sensações e afetos por meio do tom 

evidenciado nas publicações. As características do tabloide que lhe conferem, na 

diversidade das suas edições, um estilo próprio e uma identidade sensacionalista são 

marcas de um éthos a que também nos propomos analisar com base no estudo desses 

dois casos – como destacamos no tópico a seguir. 

  

3.3 O éthos discursivo 

 

A partir da perspectiva de Discini (2009), o estilo é um conjunto de 

características da expressão e conteúdo que constroem um éthos. Compreende um modo 

de dizer de uma enunciação única, depreensível de uma totalidade enunciada. Esta 

perspectiva preconiza que as relações de sentido convirjam recorrentemente para um 

centro que, longe de mostrar um sujeito empírico, cria o próprio sujeito. E, quanto ao 

estilo sensacionalista, mais do que a intersubjetividade enunciativa, há a simbiose entre 

enunciador e enunciatário, ou a sujeição deste àquele, num efeito de identificação 

sobrecarregada emocionalmente (DISCINI, 2003, p. 127). Não por acaso, os autores do 

Dicionário de semiótica afirmam que a noção de sujeito da enunciação recobre as 

posições de enunciador e enunciatário (GREIMAS, COURTÈS, 2008). Por meio do 
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percurso gerativo do sentido, da metodologia greimasiana, é possível depreender os 

traços do ator da enunciação.  

Todos os dias, os jornais trazem a morte em suas páginas, não apenas na seção 

policial, mas espalhada em diversas editorias. Para Angrimani (1995, p. 53), a diferença 

é que o sensacionalista transforma a morte em assunto de capa, como se prestasse um 

culto diário e fetichista à morte. Entender as preferências do leitor por este nicho é 

esmiuçar as razões prevalentes num gênero que são sonegadas em outro. Uma tendência 

reducionista aposta que os leitores deste tipo de mídia têm pouca instrução e escasso 

acesso à fruição cultural – portanto são mais afetos à manifestação dos instintos que, em 

outras classes, se veriam moderados, mantidos sob controle. O jornalista e pesquisador 

ancora-se no pensamento de Baudrillard para defender que a morte ―como espetáculo‖ 

interessa a todos, indistintamente. 

  

Deve-se dizer que tanto o leitor do jornal ―sóbrio‖, quanto aquele que prefere 

o sensacionalismo, se interessa pelo crime, pelo rapto, pelo acidente, pela 

catástrofe. O que vai fazer com que o mercado se divida e haja um público 

exclusivo para o veículo sensacionalista é a linguagem, a linguagem editorial 

que é a forma de se destacar uma foto, tornar o texto mais atraente, enfim, a 

busca de equilíbrio entre ilustração e texto, além da preferência por matérias 

originadas de fait divers, em detrimento de temas político-econômico-

internacionais que servem como estímulo predominante ao jornal informativo 

comum. 

 

 Sendo geral o fascínio pelo crime, será o tratamento discursivo o elemento 

responsável por aliviar ou sublimar a satisfação em saber de seus detalhes. Baudrillard 

(1976, apud ANGRIMANI, 1995, p. 55) entende a morte como um fantasma obsedante 

que conduz o homem a várias direções: pela via religiosa, significa alcançar a 

eternidade; para a ciência, a verdade; para a economia, a produtividade e a acumulação. 

O ―espetáculo da morte‖ teria uma função moral, mas não menos vergonhosa e 

clandestina. Crime e morte provocam sensações de júbilo secreto que, como o filósofo 

assevera, visa a expurgar a vida da morte.  

 Assim, quando a foto de um morto aparece publicada num tabloide, ao tempo 

em que se produz um impacto sustentado por uma linguagem editorial, provoca-se o 

alívio: o jornal cumpre a necessidade inconsciente de o leitor saber que quem está lá não 

é ele, e sim, outro. O cadáver ilustrado morre, então, por procuração. Também pode 

morrer por punição a uma transgressão cometida – e, neste caso, a morte serve de 

advertência (advertência na acepção de um superego acessório de um leitor que 
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estabelece regras gerais de comportamento). Mas, se não há a morte, assume o leitor um 

id que prende o agressor, o condena e trucida, o que o jornal fará em seu lugar. 

 Para Maingueneau (2005, p. 68), todo gênero discursivo se associa a uma certa 

organização textual que cabe à Linguística estudar. Ter domínio sobre um gênero é 

guardar uma consciência mais ou menos clara dos seus constituintes – da frase às suas 

maiores partes. O gênero do discurso é também um contrato cooperativo e regido por 

normas: exige daqueles que dele participam a aceitação das regras mutuamente 

conhecidas e a aplicação das sanções para quem as viola. Este contrato de comunicação 

e seus pressupostos validam, portanto, o ato da linguagem. Um repórter valida o 

contrato sensacionalista do qual participa; atém-se ao fait divers, divulga a ―verdade‖, 

apresenta-a na construção discursiva clara, inteligível e condizente com o meio e não 

pressupõe quaisquer saberes que não sejam os do seu leitor-modelo. De forma 

recíproca, espera-se que o leitor tenha as suas expectativas atendidas e avalie bem a 

leitura. 

 ―Um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro deixado por um 

discurso em que a fala é encenada‖ (MAINGUENEAU, p. 85). Encenação remete à 

cenografia, uma das três cenas da construção do discurso que o linguista francês 

elaborou. A cenografia é o quadro arquitetado pelo enunciador para dela fazer o 

discurso emergir. Exemplo: ―Droga e bebida no quengo‖ é um dos intertítulos da 

manchete principal ―A face da barbárie‖ publicada no Já em 1º de julho de 2015, sobre 

a tragédia de Goiana. O intertítulo forja uma oralidade das ruas: é a cenografia 

construída. Trazida para um impresso tradicional, a construção poderia ficar ―Acusado 

credita crime a uso de bebida e drogas‖, por exemplo – mas esta, ao contrário daquela, 

não cumpre o contrato comunicativo estipulado pelo gênero. Por isso, Maingueneau 

afirma que toda cenografia implica um problema de enlaçamento paradoxal, dado que é 

a fonte do discurso e aquilo que ele engendra. O gênero, aliás, compreende a segunda 

cena discursiva: a genérica, que compreende o fait divers, por exemplo. A cena 

englobante, guarda-chuva das demais, corresponde ao tipo de discurso: se religioso, 

político, publicitário, jornalístico,...           

O reconhecimento dessa função do éthos permite que nos afastemos de uma 

concepção do discurso que aparta os conteúdos dos enunciados das cenas que os 

sustêm. Consideremos um telespectador dos telejornais da TV Globo. O éthos revestir-

se-á não só da materialidade dos conteúdos jornalísticos, mas da forma como são 

transmitidos: entram nesta conta, desta feita, cenário, apresentadores, modos de 
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interação, simpatia e todo o arsenal de componentes linguísticos, psíquicos, ideológicos 

e sociais que provoquem em mim a incorporação dos valores – outra reputada ação do 

éthos sem a qual todo o esforço em persuadir será malsucedido.   

Até aqui, apresentamos os enunciados como sendo o produto de uma enunciação 

construída por uma cena. Mas isso apenas não basta: toda voz provém de um 

enunciador encarnado, um sujeito situado para além do texto: eis a figura do fiador. O 

fiador é a instância subjetiva que corporifica o enunciador para promover a adesão do 

enunciatário. Ou, é a palavra de autoridade que, por meio de argumentos, busca 

convencer. Se um telespectador gosta de assistir ao noticiário da Globo, é sinal de que o 

fiador Globo, na pessoa de seus jornalistas, pauteiros, redatores, editores, designers, 

câmeras e todo o staff de produção, cumpre bem o papel de lhe passar a informação. A 

notícia refletirá, portanto, o éthos deste fiador.  

O fiador, como conceitua Maingueneau (2001), é a figura pathêmica, que 

constrói para si uma identidade compatível com o mundo; aquele que, por meio do seu 

próprio enunciado, legitima uma forma de dizer que demandará a incorporação de um 

terceiro. O reconhecimento desta função do éthos permite que nos afastemos da 

concepção de que os conteúdos são independentes da cena da enunciação que os 

veicula.  

 

O poder de persuasão de um discurso decorre em boa medida do fato de que 

leva o leitor a identificar-se com a movimentação de um corpo investido de 

valores historicamente especificados. A qualidade do éthos remete, com 

efeito, à figura deste fiador que, mediante sua fala, se dá uma identidade 

compatível com o mundo que se supõe que faz surgir em seu enunciado 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 73).  

 

Distinções pragmaticistas do éthos (pré-discursivo, discursivo e dito) serviram 

de suporte para que Maingueneau chegasse à conclusão de que a face mostrada é, de 

fato, a verdadeira. Mais do que a persuasão buscada na tradição grega, o conceito 

debruça-se no universo de sentidos propiciados pelo discurso. Especificamente, a ideias 

incorporadas numa maneira de dizer que remetem a uma maneira de ser, à participação 

imaginária em uma experiência vivida.  

 

Jogando com a etimologia, podemos ver como essa ―incorporação‖ opera em 

três registros indissociáveis: 1. A enunciação leva o coenunciador 

[enunciatário] a conferir um éthos ao seu fiador, ela lhe dá corpo; 2. O 

coenunciador incorpora, assimila, desse modo, um conjunto de esquemas que 

definem um dado sujeito, pela maneira de controlar seu corpo, de habitá-lo, 

uma forma específica de se inscrever no mundo; e 3. Essas duas primeiras 

incorporações permitem a constituição de um corpo, o da comunidade 
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imaginária dos que comungam na adesão a um mesmo discurso 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 99-100, grifos do autor). 

 

Consoante o linguista francês, o texto não se destina a ser contemplado e o poder 

de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se identificar com a 

movimentação de um corpo investido de valores socialmente especificados. 

O éthos é uma reelaboração conceptual da retórica da época em que foi 

concebido, na Grécia Antiga, e compõe, junto com o logos e o páthos, o tripé 

fundamental para a persuasão. Para Aristóteles (apud FIORIN, 2004, p. 64), o conceito 

se assenta nas características de credibilidade, autoridade e honestidade de um orador. 

Já o páthos se liga à empatia com o seu público-alvo, à capacidade de emocionar. E o 

logos, por sua vez, à lógica e racionalidade, à clareza de organizar os argumentos.  

Ao comparar as marcas do éthos espalhadas por dois jornais tradicionais (O 

Estadão e a Folha de S. Paulo) com um sensacionalista (o Notícias Populares), Discini 

(2003, p. 134-143) delimitou a existência de dois sujeitos distintos, atores da 

enunciação, produzidos pelo estilo. ―Por meio da totalidade de discursos enunciados, 

vão-se constituindo os papéis do ator da enunciação‖, define a semioticista, para quem a 

configuração interdiscursiva do NP, que agrega núcleos figurativos e temáticos 

sobrecarregados, erige um ator impaciente e imediatista. Um ator que elege o crer como 

modalização prioritária e, modalizado também pelo querer, preenche a falta do objeto 

que busca com a mulher em trajes mínimos, a idolatria ao time de futebol, a novela; 

―tudo simultâneo à última chacina‖ (2003, p. 143). Um olhar apressado num mundo de 

poucas palavras, como vemos agora.  
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Figuras 10 e 11: A composição gráfica de uma edição do NP (1990) e do Já (2012): passado e 

presente em paralelos verbovisuais 

 

      

Fontes: Galeria do portal Bol
14

 e Arquivos do Já 

 

Ligando tais procedimentos de expressão à escolha dos temas e figuras do 

discurso, vemos fortalecido um modo de ser do ator da enunciação do Já. Trata-se do 

enunciador e do enunciatário que deixam de buscar quaisquer informações além das 

restritas ao seu próprio círculo de convivência. Tais informações, construídas por meio 

da economia verbal e da pujança visual, lançam-se na desordem aparente da disposição 

do layout das capas e convalidam-se no interior das edições. Este éthos antiaustero, 

enfeixado num corpo desregrado, legitima o estilo assumidamente sensacionalista.    

 

Pensando no efeito de sujeito, não procede ao julgamento de tais 

procedimentos linguístico-discursivos, como, simplesmente, socialmente 

excluidores, quer por subtrair ou particularizar o geral do noticiário 

enunciado, quer pelo emprego recorrente da variante popular da língua, 

coalhada de gírias e de termos ditos chulos. Certamente, se perpetua a 

oposição rico/pobre, ou os privilégios sociais de determinados leitores, frente 

a outros, por meio das totalidades em oposição: imprensa dita séria vs. 

imprensa dita sensacionalista. Mas é preciso coerência e coesão, (...), para 

que se (re)organize o mundo numa totalidade de discursos. Caso contrário, 

não haveria como constituir um éthos, não haveria estilo (DISCINI, p. 135).  

 

Hoje, aplicado a todos os discursos (não só orais, mas também escritos), o éthos 

desvenda as marcas da personalidade do enunciador. Compõe-se de um caráter e de 

uma corporalidade cujos graus de precisão variam conforme os textos.  

 

                                                 
14

 Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/08/21/relembre-os-casos-

mais-polemicos-do-jornal-noticias-populares.htm?mobile&imagem=2>. 

https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/08/21/relembre-os-casos-mais-polemicos-do-jornal-noticias-populares.htm?mobile&imagem=2
https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2013/08/21/relembre-os-casos-mais-polemicos-do-jornal-noticias-populares.htm?mobile&imagem=2
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O poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se 

identificar com a movimentação de um corpo investido de valores 

socialmente especificados. A qualidade do éthos remete, com efeito à 

imagem deste ―fiador‖ que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma 

identidade compatível com o mundo que ele deverá construir em seu 

enunciado. Paradoxo constitutivo: é por meio de seu próprio enunciado que o 

fiador deve legitimar sua maneira de dizer (MAINGUENEAU, 2005, p. 99). 

 

 As capas de um jornal, com suas manchetes, formato e pequenas notas, são o 

rosto, ou espelho, que representa a sua feição característica e o chamariz ao seu leitor. O 

espelho em que se projeta um corpo, construído não só em um, mas numa sequência de 

dias, semanas, meses e anos, enfeixando-se a recorrência de procedimentos que 

constitui o estilo de cada jornal.  

 

  

       Fonte: Arquivos do Já 

Analisemos o estilo da figura 6. Pela leitura dos títulos, podemos apontar que 

sexo e violência agrupam as vibrações de olhar e de escuta sobre o mundo, uma 

competência da qual o destinador-jornal se julga capaz de projetar sobre o destinatário-

leitor. Este núcleo temático, ou campo de enunciação, demanda um núcleo figurativo, 

em torno do qual gravita outra série de variações de temas e figuras afins, a 

configuração interdiscursiva, conforme conceito recuperado por Maingueneau (2001): a 

mulher seminua que invade o logotipo do jornal e, provocantemente, ameaça tirar a 

calcinha e a chamada ―Boquete dá câncer na garganta‖ evocam o sexo, enquanto a 

quadrilha presa e a sua relação com o mundo animado pespegam o crime.  

No dizer de Discini (2003), firmam-se, por meio da configuração interdiscursiva, 

elementos de recorrência, causas e consequências de uma totalidade estilística em que 

uma enunciação se caracteriza não só pela escolha, mas pelo modo de empregar temas e 

figuras para dizer o que se quer dizer. Como assevera a autora (2003, p. 139): 
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Se juntam à malícia os inevitáveis gritos do discurso. Por meio deles, sem 

reserva e no modo da verdade, a imprensa ―sensacionalista‖ submete o leitor, 

enquanto os outros jornais o fazem com discrição e em segredo. Esses gritos 

são expressos (...) já na diagramação da primeira página, com títulos em 

corpo maximamente ampliado, num carregamento máximo de negrito (...); 

juntam-se as fotos dilatadas, sem ―respiro lateral‖, ou seja, num efeito de 

amontoamento. Funda-se, na totalidade enunciada, o ator da enunciação, que 

plana maliciosa e familiarmente no cotidiano privado, olhando 

preferivelmente para ―desgraças‖. 

   

Figura 12: Jogos de linguagem em favor do efeito extraordinário 

 

  
Fonte: Arquivos do Já 

 
 

3.4 O tempo ricouriano: entre a cronologia e a subjetividade 

  

Ricoeur (1995a), ao repensar as formas de construção do tempo na história e 

ficção, considera que toda narrativa (com suas ações e eventos articulados) adquire uma 

totalidade significativa que permite a sua reordenação, independentemente da sua mera 

organização cronológica (a experiência da perspectiva aristotélica) ou de uma dialética 

internalizada (―o tempo da alma‖, vivido subjetivamente, do ponto de vista de Santo 

Agostinho). Baseando-se nestas, postulou uma terceira proposição hermenêutica
15

 sobre 

o tempo, que esquematizou no Círculo Hermenêutico de Mimeses, ou Tríplice Mimese.  

                                                 
15

 Para Ricoeur (1995a), a Hermenêutica é superior à ciência ou campo de saber que originalmente 

examinava os sentidos e significados de um texto (como faz hoje a crítica literária), e aproxima-se das 

ciências que se ocupam das leis ou estruturas ocultas que regem as configurações textuais (como faz a 

Semiótica Estruturalista), das Teorias da Recepção na Comunicação ou na compreensão propriamente da 

Linguística. A Hermenêutica proposta por Paul Ricoeur se alimenta de todas essas áreas e as inscreve em 

uma ambição mais ampla, que é a de examinar as relações entre um texto e o viver. 
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―Mimeses‖ porque cada um dos três momentos serão instâncias criadoras que 

colocam em ação o poder humano da imaginação e de representação discursiva do 

mundo. A Mimese I é a prefiguração do campo prático, o viver subjetivo; a Mimese II é 

a configuração textual deste campo, trata-se da mediação; e, por fim, a Mimese III é a 

refiguração pela recepção da obra (onde entra o papel interpretativo do enunciatário).   

Assim, o círculo hermenêutico ricoeuriano é um processo epistemológico que 

engloba objetividade e subjetividade, não como dois momentos distintos, mas 

complementares, mediados por uma instância articuladora. A significação de uma obra 

apreende-se da análise objetiva de sua escrita e a apropriação subjetiva do seu conteúdo, 

por quem o lê e compreende. A orquestração temporal entre este ―vivido‖ é um círculo 

eternamente renovado, no qual adquirem a mesma importância enunciadores e 

enunciatários, e cujo cerne está na significação.  

Para Ricoeur, o fio narrativo tanto pode lidar com deslocamentos através do 

tempo e no espaço, para a frente e para trás, saltados, graduais ou velozes, quanto unir 

personagens distintos, vivos, mortos ou que sequer se conheceram – contanto que haja 

um sentido que ligue os acontecimentos. Por isso, narrar é configurar a atividade 

humana, da qual decorre significados. Tais estudos se mostraram de especial valia para 

a linguagem. A pretensão não é, portanto, contar meramente o que se passou, mas, sim, 

de estabelecer uma referência ao vivido, a que depois se pode retornar. 

Para proceder à análise, no próximo capítulo, aliaremos, portanto, a metodologia 

da semiótica greimasiana à contribuição de autores como Maingueneau e Ricoeur, que 

enriquecerão, com a sua dimensão do sujeito constituído no e pelo discurso, o 

arcabouço social, ideológico e histórico em que também nos fundamos. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS 

 

Como dito anteriormente, o nosso objetivo é depreender o estilo sensacionalista 

do Já Paraíba, o que faremos com o suporte teórico da Semiótica, aliada às 

contribuições da AD e dos estudos de Ricouer sobre o tempo narrado. Para isso, 

iniciaremos a análise das reportagens sobre os casos Fernanda Ellen (2013) e Goiana 

(2015), traçando o percurso gerativo da semiótica greimasiana de construção dos 

sentidos, numa sucessão que contempla três patamares. As proposições acerca do éthos 

discursivo, trazidas sobretudo por Maingueneau, e dos jogos miméticos de mobilidade 

do tempo de Ricouer, apreensíveis a partir da conexão sensorial e histórica entre a 

função narrativa e a experiência humana das personagens enfocadas, fundamentarão 

pontos de vista sobre em quais características se assenta este apelo sensacional.   

O relato de como aconteceram os crimes (feito nos tópicos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4) é 

escrito em forma de crônica, e se trata de uma impressão revisional própria das 

notícias
16

 estudadas que têm a finalidade de facilitar o entendimento dos casos e de 

contribuir para o passo a passo metodológico da análise. 

 

4.1 A espera e o cachorro 

 

Noitinha de domingo, 7 de abril de 2013. Herói, um cão vira-lata amarelo, de 

porte grande e magricela, foi posto para dormir fora aos berros. O dono andava 

impaciente com as insistentes escavações no quintal da casinha rosa, no Alto do Mateus, 

e viu que apenas bater no bicho não resolvia.  

Da rua, vizinhos em vigília observavam-no, eufórico, perseguir uma linha 

imaginária de dez metros entre a sua calçada e a casa de Fernanda, uma menina de 11 

anos, sumida havia três meses. Herói resfolegava; ia e voltava, ia e voltava. Das coisas 

sem sentido que ocorriam naquele grotão de terra batida e conhecido pelas leis do 

narcotráfico, aquela era só mais uma – que importava? 

Até que resolveu postar-se na frente da casa amarela e latiu, latiu, latiu sem 

parar. Como não tinha ninguém dormindo em casa, Elisângela, a mãe, lhe abriu a porta 

– no que o cachorro disparou para o quarto enlutado, voou por cima da cama vazia e fez 

o que os cães fazem de melhor: cheirou. Fábio, o pai, e Elisângela entreolharam-se, mas 

                                                 
16

 Terminologicamente, ―notícia‖ e ―matéria‖ são termos considerados sinônimos. 
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não leram nada de oculto nas reações do peludo. O cão deitou-se sobre um ursinho de 

pelúcia e, de um sobressalto, atirou-se à porta rumo à calçada novamente. Só restava 

esperar. 

Na tarde do dia seguinte, Herói, que só viria a ganhar este nome depois, não 

seria mais o animal de estimação de Jefferson, e sim, do casal Elisângela e Fábio Júnior. 

É que ele ajudou a polícia a desvendar um crime: Fernanda Ellen, a filha desaparecida, 

na verdade, estava enterrada no quintal do vizinho Jefferson. Depois de 90 dias, chegava 

ao fim um dos casos mais intrigantes da história recente policial na Paraíba.  

  

4.2 Vítimas aleatórias 

 

Tardinha de sábado, 20 de junho de 2015. Começa a escurecer e Caroline, 31 

anos, estaciona o carro para deixar a amiga, Glória, 42, em casa, nos Bancários, depois 

de uma festa junina. Rua tranquila, como boa parte delas – o que tornava o bairro um 

tanto propenso a uma onda crescente de assaltos e arrombamentos, fato que preocupava 

seus moradores, antes acostumados à conversa despretensiosa nas calçadas. No banco 

de trás, o bebê de nove meses de Caroline chora e pede o peito. 

    Ambas não percebem uma moto se aproximar, sorrateira, e encostar ao lado 

do passageiro. A bordo, dois homens rendem as vítimas e o garupa, Ivar, 43, arma em 

punho, salta para o banco de trás. Diz se tratar de um roubo de carro para assaltar um 

banco, xinga, bate nas moças apavoradas, mas garante libertá-las tão logo colaborem. O 

comparsa, Leonardo, 22, dá cobertura, conforme planejado com Ivar, até uma casa em 

Mangabeira, onde aguarda instruções sobre as ações seguintes.  

Para as mulheres, no entanto, o terror era tanto que o espectro de Leonardo as 

acompanhava o tempo todo. Ao volante, Caroline dobra por uma região de mata no 

Litoral Sul, comum local de desova que conhecia apenas pelo noticiário. A vida 

dependia de negociar com um agressor que, ao avanço dos quilômetros, ia se tornando 

mais e mais agressivo. ―Pare agora!‖, ordena, ao que em seguida amarra mãe e filho. 

Glória apanha para desembarcar no meio da escuridão. Lá, o combinado estava prestes a 

se desmanchar. Só restava esperar. 

 

4.3 “Não façam nada com minha filha”  
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Jefferson Luiz Soares, negro, 25 anos, pedreiro desempregado, duas filhas, um 

casamento em crise e um vício em crack desde os 13, segundo os parentes. No dia 7 de 

janeiro de 2013, atraiu Fernanda para dentro de casa depois que ela voltava da escola, 

no fim da manhã. O objetivo era lhe roubar o aparelho celular e o dinheiro que tivesse. 

Confiando no vizinho, Fernanda atendeu ao chamado sem saber da armadilha 

preparada. Dentro da casa, o agressor atacou a vítima, que começou a gritar. Em algum 

momento, segundo alega, as coisas ―fugiram ao controle‖ e o pedreiro asfixiou a 

menina.  

Movido pela abstinência, justifica, Jefferson providenciou uma lona de 

construção, embrulhou o corpo e o escondeu embaixo da cama de casal. Em seguida, foi 

a um ponto de drogas no centro de João Pessoa e trocou o aparelho celular, mais os R$ 

20 roubados, por 15 pedras de crack com uma garota de programa.  

A família deu pela falta da criança no mesmo dia, acionou a polícia e começou 

uma campanha de buscas na escola evangélica onde Fernanda estudava, mobilizando 

vizinhança, parentes e amigos. Quis acionar a imprensa; a polícia pediu cautela. Dois 

dias depois, Fernanda Ellen já se tornava um nome conhecido da mídia – e muito pelo 

Já. ―Tenho plena consciência de que ela não saiu de casa por livre e espontânea vontade 

e tem alguém mantendo minha filha presa‖, lamentou o pai (―Não façam nada com 

minha filha‖, 10/01/2013). Enquanto isso, o vizinho oculto pensava num jeito melhor de 

encobrir os vestígios do latrocínio, visto que o corpo já começava a se decompor e a 

esposa poderia descobrir. Munido de pá, abriu uma cova de 1,5 metro no quintal da 

própria casa e lá enterrou Fernanda.  

As manchetes à procura da estudante seguiam em ritmo diário e a história 

tornou-se conhecida nacionalmente à medida que as investigações tomavam becos sem 

saída. A repercussão do caso fez de Fernanda Ellen um nome quase obrigatório nos 

telejornais policiais locais e a maciça exploração da angústia dos familiares também 

intensificou as campanhas de varredura por parte da polícia e a adesão de centenas de 

populares em passeatas pela paz nos bairros de João Pessoa. De acordo com o pai da 

menina, Jefferson até participou de algumas, manifestando também interesse pelo 

progresso das investigações. 

Na mesma proporção, a ansiedade por pistas detonou uma onda de trotes pelo 

disque-denúncias da polícia – algumas também viraram notícias no tabloide: que 

Fernanda estava internada (―Trotes tumultuam investigações‖, 10/01/2013), que havia 

fugido com um caminhoneiro (―Família nega fuga com caminhoneiro‖, 10/01/2013), 
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que foi vista numa estação de trem (―Mulher diz que viu adolescente‖, 10/01/2013), que 

embarcou num ônibus sozinha (―Menina foi vista na parada‖, 10/01/2013). Um deles, 

para o celular da família, simulou um sequestro, em troca de resgate.  

Começava outra luta dos parentes – desta vez, para que parassem com a 

importunação telefônica. ―Trotes aumentam aflição da família‖ e ―Gaiatos podem ser 

processados‖ são as primeiras manchetes de uma longa lista que denunciava os abusos 

telefônicos a contar de três dias depois do seu desaparecimento. ―Cada vez que o 

telefone toca, nossa esperança se renova‖, lembrava o pai, Fábio (―Família não perde as 

esperanças‖, 11/01/2013), ao que a avó, Luzinete Cabral, apelava: ―Espero que Deus 

olhe para a gente e que as pessoas não passem trotes, porque a gente sofre muito a cada 

vez que recebe um telefonema‖ (―A cada dia morremos um pouco‖, 18/01/2013). 

  Exatos 68 dias depois do desaparecimento, fatigado de pistas falsas e 

pressionado pela mídia e opinião pública, o governo do estado oferece uma recompensa 

de R$ 10 mil em troca de informações: o máximo que conseguiu foi registrar uma 

tentativa de extorsão. Parecia que as investigações não caminhavam e a impressão 

materializada nos discursos do Já era de que Fernanda estava mais para uma reprise do 

Caso Rebecca
17

. Mas, 50 dias depois, a polícia acena, pela primeira vez, estar a poucos 

passos de uma solução: segundo a matéria ―Polícia caminha para desfecho‖ 

(26/02/2013), o secretário de Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, descarta 

qualquer hipótese de envolvimento com o tráfico de pessoas ou ―demais problemas de 

dentro do Alto do Mateus‖, embora não dê mais detalhes. 

No dia 9 de abril, chegam as respostas e o corpo de Fernanda é finalmente 

encontrado. O choque pelo fato de o autor se tratar de um vizinho se revela nas 

primeiras manchetes: ―Vizinho matou e enterrou Fernanda Ellen‖, ―Dor e revolta da 

família e amigos‖ −, mas falta em todas as narrativas do Já o elemento crucial que liga a 

polícia à descoberta. O elo foi o sinal do celular da menina, que estava sendo rastreado 

até o aparelho ser encontrado com a prostituta com quem Jefferson havia feito a 

negociação por drogas. A garota de programa fez o retrato falado do suspeito e foi ao 

bairro reconhecê-lo. O pedreiro tentou fugir, mas acabou preso (―Buscas em boca de 

fumo‖, 09/04/2013). Um exame forense posteriormente comprovou que os restos 

mortais escavados no quintal da sua casa eram, de fato, de Fernanda (―IPC confirma que 

                                                 
17

 A estudante Rebecca Cristina, de 15 anos, havia sido estuprada e morta num matagal em 2011 e o 

crime despertou comoção pelo nível de crueldade. As investigações se arrastaram por cinco anos. Em 

2016, descobriu-se que o autor era o próprio padrasto da vítima. 
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corpo é da estudante‖, 18/04/2013), mas não pôde atestar se ela também foi vítima de 

violência sexual devido ao avançado estado de decomposição. 

 

4.4 Sangue no canavial 

 

Do matagal, Glória volta ao carro da amiga conduzida por Ivar. Amarrada, é 

trancada no porta-malas do carro. Caroline tem os punhos libertados, dá partida sob 

ordem do criminoso, que se apresenta como Chico, ―pai de dois filhos‖. A mente 

dividida entre o estado de saúde da amiga e o que o destino lhes reservará na noite que 

não termina. Pega a rodovia sentido Recife, reconhece quando passam por um posto da 

Polícia Rodoviária em Goiana, mas permanece obediente porque aposta num fim 

próximo para uma investida tão arriscada, em se tratando de um criminoso que opte por 

discrição.  

Mas Chico, como não é o que diz ser, de um súbito manda Carol retornar a João 

Pessoa sem por quê. Ela converte pela rodovia e sente a alma gelar quando as 

coordenadas do caminho indicam adentrar por uma zona de canavial. O barulho da moto 

pilotada por Leonardo atrás do sedã ecoava muito real para ela, enquanto as laterais da 

carroceria começam a rasgar os caules da cana a toda velocidade. Distanciando-se rumo 

a uma área deserta, ela sente que já não há esperanças. Ivar diz que aquele meio de nada 

é o ponto de chegada. Desembarcam as reféns. 

Desenlaçam-se agora as últimas cenas de que Caroline se recorda. Ela é 

novamente amarrada e sequencialmente estuprada. Glória, já bastante debilitada, é 

abandonada a poucos metros da amiga. O bebê é laçado a uma árvore às margens da 

estradinha. Ivar assume o volante e passa por cima das duas; depois dá ré e as atropela 

de novo. Vai embora, matando Glória e deixando Caroline com vários ossos quebrados, 

impossibilitada de se mover. 

Amanhece e os primeiros lavradores são atraídos por um choro de criança. Dois 

se deparam com a cena apavorante e acionam o socorro. Caroline, enquanto está sendo 

imobilizada, consegue dar alguns detalhes do crime à equipe médica e é encaminhada 

para a UTI de um hospital em Recife, onde se recuperará do politraumatismo. Dias 

depois, mais recobrada, disse que se agarrou à vida porque ouvia o choro do filho 

saindo da mata – a criança resgatada apresentou leve desidratação e algumas picadas de 

insetos. 
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A crueza e sordidez do acontecido logo ganham as manchetes não só do estado, 

mas nacionais, e mobilizam uma força-tarefa policial dos dois estados na caça aos 

autores. Na tarde do dia seguinte, o carro de Caroline foi encontrado queimado numa 

zona rural de Pedras de Fogo, a 58 quilômetros de João Pessoa. Apesar do incêndio, foi 

possível identificar pelo chassi a propriedade do veículo. A família de Glória, que era 

baiana, começou a organizar os preparativos para o sepultamento em Campo Formoso, 

para onde decidiu voltar depois da tragédia. Comovidos, moradores dos Bancários 

organizaram uma caminhada pela paz, reivindicando das autoridades mais providências 

quanto à segurança no bairro (―Grito de guerra na Praça da Paz‖, 29/06/2015).   

Enquanto isso, Caroline, a vítima sobrevivente e principal chave para elucidação 

do caso, começava a sofrer perda de memória no hospital – uma das consequências de 

estresse pós-traumático. Os médicos, à época, declararam que esta reação, uma defesa 

natural do organismo, poderia durar um dia, um mês ou até um ano (―Mulher estuprada 

tem apagão, 29/06/2015). A essa altura, as polícias civil e militar mantinham algumas 

linhas paralelas de investigação, que apostavam em latrocínio, crime sexual e vingança 

– todas corriam em sigilo (―Várias linhas de investigação‖, 23/06/2015).  

 

Figura 13: Glória, Caroline, o bebê e a cena do crime        

 
Fonte: Arquivos do Já 
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O desfecho foi breve: no dia 30 de junho, apenas dez dias depois do sequestro 

fatal, os dois acusados são capturados e apresentados numa coletiva de imprensa. A 

identificação, feita por Caroline no hospital, dos criminosos e da moto pilotada por 

Leonardo, foi crucial para a polícia chegar à dupla. Leonardo José foi preso primeiro 

numa comunidade conhecida como Iraque, uma invasão do bairro Cidade Verde, em 

Mangabeira. Ele confessou ter sido o comparsa de Ivar, que alegava conhecer como 

Márcio, apenas no roubo não concretizado do carro. Já o segundo participante estava 

num esconderijo em Igarassu (PE), e assumiu sozinho a tortura, violência sexual e o 

homicídio ―por estar sob efeito de bebida e drogas‖. Em seu primeiro depoimento, ele 

tenta amenizar a culpa.  

 

Estou arrependido, peço desculpas. Foi um momento de loucura. Ninguém 

articulou o crime. Nós escolhemos as mulheres por acaso. Foi aleatório. Sim, 

eu estuprei as duas sozinho. Não amarrei a criança. Eu a enrolei num pano 

pra ela ficar no canto dela. Eu estava drogado e atropelei uma delas só uma 

vez, mas foi sem querer. Quando eu vi, já tinha passado por cima. Depois fui 

sozinho colocar fogo no carro e, em seguida, peguei um alternativo (―Estou 

arrependido, peço desculpas‖, 02/07/2015. Grifo nosso)        

  

4.5 O percurso gerativo aplicado aos casos 

4.5.1 Nível fundamental no caso Fernanda Ellen: dúvida sobre a vida       

  

Pela depreensão do corpus da pesquisa do Caso Fernanda Ellen (foram 

analisadas 19 das 29 matérias e capas publicadas), a oposição semântica vida vs. morte 

parece ser a mais óbvia e fácil de identificar. As oposições de base presentes nas 

matérias sobre Fernanda (dúvida vs. certeza) estão de tal modo relacionadas a esse outro 

campo de opostos semânticos (vida vs. morte), que é impossível determinar a sua 

separação (afinal, a dúvida e a certeza gravitavam em torno da vida ou da morte da 

menina). Sendo assim, ambos os pares perpassarão juntos todo o nível fundamental da 

narrativa, numa complementação mútua em que dúvida vs. certeza sobremodalizará a 

vida vs. morte. No entanto, para fins de clareza, admitamos o último par de oposições 

semânticas para, a partir dele, construir a sintaxe do nível fundamental. Se 

considerarmos o apanhado de matérias centradas na cobertura desses 90 dias de 

mistério, a atmosfera de dúvida quanto à vida da garota ora reacendia a esperança dos 

parentes, ora lhes antecipava o luto conforme o tempo passava. Tragamos aqui quatro 

matérias para demonstração:   

Texto I: 
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―Não façam nada com minha filha. Se querem uma vida, levem a minha‖. O 

desabafo em tom de desespero é de Fábio Júnior Cabral, pai da estudante 

Fernanda Helen
18

, de 11 anos, que está desaparecida desde a tarde da última 

segunda-feira, no Alto do Mateus. A família continua vivendo o drama e a 

mãe da garota só dorme sob efeito de calmante. 

―Tenho plena consciência que ela não saiu de casa por livre e espontânea 

vontade e tem alguém mantendo a minha filha presa. Fernanda sempre foi 

muito caseira, mesmo quando saía com a mãe era sempre pegada na mão dela 

porque tinha medo de se perder, relatou o pai Fábio (―Não façam nada com a 

minha filha‖, 10/01/2013).   

 Texto II: 

A Polícia Militar deteve no fim da tarde de ontem um homem para prestar 

esclarecimentos sobre o desaparecimento da estudante Fernanda Ellen de 

Oliveira, 11. Após quatro dias depois (sic) do desaparecimento, a Polícia 

Civil ainda não tem pistas concretas sobre o que aconteceu. A polícia 

acredita, porém, que ela está viva. De acordo com o capitão Antonio, 

comandante da Unidade de Polícia Solidária (UPS) de Mandacaru, o homem 

é caseiro de uma granja localizada próximo ao local onde a estudante 

morava. Na casa dele a polícia apreendeu filmes pornográficos e filmes 

infantis. 

Segundo o capitão, o caseiro foi encaminhado para prestar depoimento na 

Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e foi ouvido pela delegada Joana 

Darc Sampaio Nunes, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a 

Infância e à Juventude, responsável pelo caso. 

“Podemos ter notícia boa” 

O delegado geral adjunto de Polícia Civil, André Luís Rabelo, disse que já 

houve casos em que as pessoas ficaram vários dias desaparecidas e 

reapareceram bem. ―Não temos certeza se ela saiu de casa por livre e 

espontânea vontade. A situação não é fácil e, assim como acreditamos que 

poderemos ter uma notícia boa, também há a possibilidade de ter acontecido 

o pior‖, observou. 

Família não perde as esperanças 

Fábio Júnior Cabral, pai da estudante Fernanda Ellen, disse que com o passar 

dos dias a apreensão vai se tornando ainda maior, mas a família não perde a 

esperança de que a garota volte para casa. 

―Não estamos descartando nenhuma possibilidade. Quando as pessoas ligam, 

vamos até o local informado para ver se a encontramos. Cada vez que o 

telefone toca nossa esperança se renova‖, lembra Fábio Júnior (―Caseiro pode 

acabar com sumiço de estudante‖, 11/01/2013). 

Texto III: 

Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica o caso. Desaparecida já há nove 

dias, a polícia ainda não tem pistas concretas do paradeiro da estudante 

Fernanda Ellen de Oliveira, 11 anos. Ontem, pela manhã, a Polícia Militar fez 

buscas num terreno de uma escola em Bayeux e numa casa abandonada no 

Bairro dos Novais. Entretanto, nada foi encontrado. Com isso, aumenta o 

desespero dos familiares da menina a cada dia que passa. 

Segundo o sargento Aurélio Sousa, todas as denúncias estão sendo 

verificadas. ―Fomos até um terreno da escola Assis Chateaubriand, em 

Bayeux, porque denunciaram que havia um mau cheiro no local, semelhante 

ao de um cadáver. No entanto, verificamos que se tratava de um bezerro que 

havia sido enterrado. Além disso, também fizemos uma varredura numa casa 
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 Até acertar a grafia correta do nome da estudante, o Já chegou a escrever ―Helen‖ e ―Hellen‖. 



70 

 

abandonada numa comunidade do Bairro dos Novais, mas nada foi 

constatado. A polícia está empenhada na procura da menina‖, afirmou. A 

reportagem tentou contactar o delegado designado para investigar o caso, 

Aldroville Grisi, mas não obteve sucesso (―Onde estará Fernanda Ellen?‖, 

16/01/2013).   

Texto IV: 

Agora a polícia pode indiciar formalmente o vigia Jefferson Luís de Oliveira 

Soares, 25 anos, pela morte da estudante Fernanda Ellen, de 11 anos. Os 

peritos constataram que o corpo desenterrado na casa de Jefferson, no Alto 

do Mateus, é de Fernanda Ellen. 

Segundo o diretor do Instituto de Polícia Científica (IPC) da Paraíba, 

Humberto Pontes, foram analisadas a arcada dentária e a biometria óssea, 

através dos quais (sic) é possível fazer medições (sic) da face e concluir que 

se trata do corpo da garota. Já os exames de DNA, da causa da morte e aquele 

que pode indicar abuso sexual só devem sair no final deste mês. Ainda assim, 

o delegado do caso, Aldrovilli Grisi, entrega hoje o inquérito à Justiça (―IPC 

confirma que corpo é da estudante‖, 18/04/2013).   

 

O texto I trata-se da primeira matéria publicada pelo Já sobre o desaparecimento 

de Fernanda e o IV, da consumação da certeza quanto ao seu destino e autoria do crime 

(a cova foi descoberta no dia 8 de abril de 2013, mas faltavam exames periciais que 

atestassem ser, de fato, o corpo da estudante). Separados por três meses, ilustram, 

respectivamente, o clima de dúvida geral (alimentada pela ansiedade e boataria sob 

forma de denúncias que chegavam à polícia), e por fim, de resolutividade refletidas nos 

enunciados.  

O texto II condensa o quanto aspectos de dúvida e de certeza manifestam-se 

contraditoriamente nas versões dos três entrevistados (capitão da polícia, delegado e pai 

da vítima), que, como contrapesos, ora alimentam as esperanças de um reencontro, ora 

cogitam a sua impossibilidade. O texto III mostra o início de uma série de buscas a 

endereços apontados como prováveis desovas de Fernanda, mas que terminaram por não 

levar a lugar algum – tanto buscas quanto insucessos viraram manchetes. 

Portanto, admitamos que dúvida vs. certeza fundam o par polêmico do substrato 

da narrativa em seu nível mais profundo, a partir do qual as relações sintáticas entre 

contrários e contraditórios do quadrado semiótico de Greimas se estabelecem. A 

/dúvida/ recebe a qualificação semântica de disforia, enquanto a /certeza/ é eufórica. A 

sintaxe do nível fundamental implica as operações de negação e afirmação dos 

elementos dos eixos do quadrado semiótico, que ficam assim linearizadas: 

• afirmação da dúvida, negação da dúvida, afirmação da certeza; 
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De um estado de dúvida quanto à integridade de Fernanda, a família acreditou, 

por boa parte do tempo, que ela haveria de estar viva em algum lugar. Com o passar dos 

meses sem notícias da menina, a esperança a que todos se aferravam vai-se esgotando 

até consumar-se na certeza, por fim, da sua morte.  

 

Figura 14: Nível fundamental da semiose – Caso Fernanda 

 

s1 (dúvida)                  s2 (certeza) 

◄--------------------------------------------------► 

   

◄--------------------------------------------------► 

S2 (não-certeza)           S1(não-dúvida)  

    incerteza       ―confiança‖                  

 

 

4.5.2 Nível fundamental no Caso Goiana: jogo da verdade 

 

 No Caso Fernanda, a polícia trabalhou no escuro a maior parte do tempo. Não 

contou com indícios, pistas, testemunhas, corpo e provas, e o passo a passo 

investigativo teve que ser desvelado (e até recompensado em dinheiro) à medida que a 

divulgação resultasse na colaboração do público. Divulgar para a imprensa interessava. 

Já no Caso Goiana, a situação se inverteu. Diferentemente do primeiro, havia corpo, 

provas, indícios e sobrevivente e, uma vez dadas as circunstâncias brutais do crime, a 

polícia sabia que não estava lidando com amadores. A discrição interessava.  

 Por isso, desde as primeiras notícias, este jogo de esconde-e-revela da polícia 

deixa entrever que ajudar o enunciatário a saber sobre o crime também poderia 

significar ajudar o criminoso a estar à sua frente. Temos, portanto, a adequação do 

contrato semiótico da veridicção de Greimas identificável em várias passagens 

enunciativas, como resultado de um jogo intencionalmente articulado para confundir a 

mídia – o Já incluído. Vejamos uma notícia publicada três dias após o sequestro:  

Texto V: 
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A barbárie contra duas mulheres e um bebê de nove meses tem sido o tema 

principal entre as pessoas na Paraíba. Mais de 48 horas depois, a polícia 

continua a caça aos responsáveis pelo bárbaro crime que chocou a população. 

As mulheres foram sequestradas na noite de sábado, no bairro dos Bancários, 

em João Pessoa, e submetidas a espancamentos e estupros em Goiana, 

Pernambuco. As duas mulheres foram levadas da porta da casa da mulher que 

acabou morrendo. As características do crime confundem a própria polícia, 

pois o perfil dos criminosos se mistura. Glória Ferreira e Silva, de 42 anos, 

não resistiu aos ferimentos e morreu depois de ser amarrada e atropelada pelo 

carro da amiga, dirigido pelos ‗monstros‘, em um canavial em Goiana. 

Várias linhas de investigação 

O superintendente regional da Polícia Civil da Paraíba informou que a linha 

de investigação é latrocínio, roubo seguido de morte. ―Os indícios são de 

latrocínio, crime sexual (estupro) e tentativa de homicídio, mas não 

descartamos vingança, apesar de essa ser possibilidade mínima por não haver 

problemas de convivência e nem problemas profissionais com as vítimas ou 

seus familiares. Só quando chegarmos aos autores vamos entender a 

motivação e se há relação com outros crimes‖, disse Marcos Paulo Vilela. 

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública da PB, 

o secretário Cláudio Lima não vai se pronunciar sobre o caso, deixando as 

declarações para a imprensa sob a responsabilidade dos comandantes de cada 

setor, da Polícia Civil e da PM. 

Contexto de muita brutalidade 

Já a polícia de Pernambuco também atua no caso e vê um contexto de muita 

brutalidade. ―Se não foi por acaso, eles já premeditaram o mau (sic) maior. 

Não se trata de crime comum, quem quer roubar um carro não percorre 70 

km para isso. Mas a polícia paraibana está certa em investigar latrocínio. 

Estamos somando com nossa investigação. Nada pode ser descartado‖, disse 

o delegado Herbert Martins, da 16ª Delegacia de Homicídios e Proteção à 

Pessoa (―Barbárie revolta população‖, 23/06/2015. Grifos nossos).  

 

Os trechos em grifo demonstram uma estratégia de sensacionalização própria do 

Já que aprofundaremos no estudo do seu éthos adiante, com a exploração das 

características de crime incomum, monstruoso, de um mistério sobre-humano, para os 

quais a falta de provas e a união de forças convocavam a participação do destinatário a 

desvendá-lo. 

A categoria semântica de base /ser/ é eufórica, ao passo que /parecer/ tem valor 

axiológico negativo. Quando o superintendente regional da Polícia Civil da Paraíba, 

Marcos Paulo Vilela, informa que a linha de investigação de partida é latrocínio, mas 

não descarta outras circunstâncias, dadas as poucas pistas iniciais, esta postura se 

comprovará verdadeira (um parece que é). No entanto, o caso revela haver outras 

possíveis motivações criminosas, baseadas em indícios incomuns e manifestadas na fala 

de outro delegado, Herbert Martins, por trás da intenção de praticar um roubo fatal, que 

poderia ter sido consumado em João Pessoa, mas não foi (um ser que não parece, um 

mistério):   

Texto VI: 



73 

 

 

―Se não foi por acaso, eles já premeditaram o mau (sic) maior. Não se trata 

de crime comum, quem quer roubar um carro não percorre 70 km para isso. 

Mas a polícia paraibana está certa em investigar um latrocínio. Nada pode ser 

descartado‖, disse o delegado Herbert Martins. 

 

Esta confusão e embaralhamento de pistas também foi uma estratégia 

argumentativa sobre a qual o jornal se fiou, que desembocou na forma de notícias 

contraditórias – muitas ocupando a mesma página. No dia 26 de junho daquele ano, o 

tabloide estampa em manchete de capa: ―Polícia ainda não tem suspeitos‖, baseada na 

declaração do mesmo delegado, que desta vez anunciou não haver novidades a adiantar.  

Texto VII: 

Apesar da mobilização de equipes de policiais da Paraíba e de Pernambuco, a 

barbárie contra duas mulheres e um bebê continua sendo um grande mistério. 

Seis dias após o sequestro que resultou na morte de uma das mulheres, a 

polícia não tem pistas dos autores do crime hediondo. As mulheres e o bebê de 

9 meses foram sequestrados nos Bancários, na Capital, mas o trágico desfecho 

ocorreu em um canavial no município de Goiana, em Pernambuco.  

(...) Na Paraíba, o superintendente da Polícia Civil, delegado Marcos Paulo 

Vilela, é o único autorizado a falar com a imprensa sobre o caso, mas ele 

também confirmou que ainda não há suspeitos e não há novidades para 

divulgar (―A barbárie e seus mistérios!‖, 26/06/2015. Grifos nossos).  

 

Para reforçar o clima de mistério compartilhado com os leitores, as matérias 

afirmam que a polícia pede sigilo. Na enunciação, o enunciatário é deixado ―no vácuo‖; 

no enunciado, é o próprio narrador (jornal) quem fica sem respostas – estas lhe foram 

sonegadas pela polícia. Os aspectos secretos, sigilosos, complexas reforçam o efeito de 

sentido de supervalorização construído pelo Já nas reportagens sobre o caso.  

No entanto, a estratégia de se manter a investigação em sigilo (um não parece 

que é) desmonta a versão oficial apresentada acima. Mesmo porque, dois dias antes, 

outros delegados das seccionais civis de Pernambuco e Paraíba ouvidos pelo jornal já 

asseguravam que a polícia estava sendo cautelosa na divulgação de informações e as 

investigações estavam sendo preservadas do conhecimento público: 

Texto VIII: 

A polícia disse ter avançado nas investigações do crime contra duas mulheres 

e um bebê, que culminou na morte da baiana Glória Silva, mas não revela 

detalhes para não comprometer o trabalho e alertar os autores da barbárie. 

O superintendente da Polícia Civil na Paraíba, Marcos Paulo Vilela, disse que 

em breve o caso será elucidado. ―A investigação está caminhando, mas não 

podemos dar detalhes, pois qualquer declaração pode alertar os criminosos. O 

carro pode ter sido abandonado em Pedras de Fogo para despistar ou não. 

Nós que investigamos mentes humanas sabemos que tudo é possível. 
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De acordo com o IML de Recife, a família de Glória foi buscar o corpo para 

o sepultamento em Campo Formoso-BA. Já a família da funcionária pública 

que sobreviveu [Caroline] segue internada (sic) no Hospital Memorial São 

Francisco, mas a família não divulga o boletim de saúde para a imprensa. 

(...) O delegado de Pernambuco, Herbert Martins, garante que, até a próxima 

sexta-feira, novidades vão surgir no caso. ―Estamos mais perto de descobrir 

a real natureza do crime, mas são informações sigilosas. O carro já foi 

encontrado e isso indica alguma coisa, mas isso não muda a linha de 

investigação‖, declarou. Até agora, o delegado só conversou informalmente 

com os esposos das mulheres sequestradas. ―Tanto ela [Caroline] quanto eles 

estão muito assustados. Ela passará por procedimento cirúrgico. Ainda não 

houve depoimento oficial‖, declarou Herbert (―Polícia faz mistério sobre 

barbárie‖, 24/06/2015. Grifos nossos). 

 

As expressões em grifo provocam um efeito de confusão e mistério, que dá 

margem a várias cogitações: ―pode ter sido... ou não‖, ―tudo é possível‖ etc. As 

declarações mantêm tanto o Já quanto o enunciatário em suspenso sobre quais serão as 

próximas ações para superar o plano das conjecturas. A estratégia enunciativa, que é de 

por um lado reforçar as dúvidas e por outro enfatizar as expectativas, pode contribuir 

para fidelizar o público no acompanhamento das edições. 

Quando Ivar e Leonardo, enfim, são presos, revela-se que o segredo era uma 

estratégia policial pensada desde o início – e referendada pelo impresso. A notícia do 

desfecho do crime aponta para a revelação do segredo e do mistério:  

Texto IX: 

Acabou o mistério. As duas mulheres sequestradas nos Bancários, no último 

dia (sic), foram submetidas à barbárie em um canavial em Goiana (PE) por 

uma única pessoa depois que um cúmplice se desentendeu e abandonou o 

comparsa quando ele dirigia o carro com as duas mulheres e um bebê de nove 

meses. No final da tarde de ontem todos os holofotes se voltaram para a 

Central de Polícia
19

, no Varadouro, onde o secretário da Segurança Pública, 

Cláudio Lima, apresentou dois homens como sendo os responsáveis pela 

barbárie que chocou a Paraíba e repercutiu no país. Ivar Pedro da Silva, de 43 

anos, foi preso no município de Igarassu (PE) e é acusado de roubar, estuprar, 

matar uma das mulheres e tentar matar a outra. Leonardo José, 22 anos, é 

acusado de ter abordado as vítimas no momento do anúncio do assalto, além 

de dar cobertura a Ivar.  

Um preso estava no “Iraque” 

Leonardo José foi preso na noite de domingo no bairro Cidade Verde, em 

Mangabeira, em uma comunidade conhecida como Iraque. Segundo a polícia, 

além de relatar o crime, ele teria contribuído para a prisão de Ivar, que estava 

escondido na cidade de Igarassu (PE). Este teria seguido sozinho para Goiana 

onde praticou o estupro e o atropelamento. Segundo um dos delegados, Leo 

ajudou apenas a roubar o carro. ―Nós investigamos e prendemos esse 

monstro. Muitas histórias fantasiosas foram criadas porque a verdadeira 

precisava ser ocultada para o sucesso da investigação‖, revelou Felipe 
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 O discurso hiperbólico, o boato e o maniqueísmo são três categorias prevalentes sobre as quais o 

discurso do Já se assenta. 
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Rodrigues, titular responsável pelo Distrito Integrado de Segurança (Disp) de 

Mangabeira (―A face da barbárie‖, 1º/07/2015. Grifos nossos).   

 

              Figura 15: Nível fundamental da semiose – Caso Goiana 

 

verdade 

 

s1 (ser)         s2 (parecer) 

 

segredo                                                                                         mentira 

 

 

S2 (não parecer)        S1 (não ser) 

falsidade 

 

 

A análise dos enunciados jornalísticos do Caso Fernanda, em seu nível profundo, 

não os alija da possibilidade de também trabalharem com o contrato semiótico da 

veridicção greimasiano; muito pelo contrário. As manchetes ―Pouca pista e muito trote‖ 

e ―Gaiatos podem ser processados‖ (10/01/2013), ―Caso volta à estaca zero – Boataria 

continua confundindo a polícia‖ (12/01/2013), ―Mulher diz que viu adolescente‖ 

(11/01/2013), ―Uma semana marcada de mistério‖ e ―Família nega fuga com 

caminhoneiro‖ (15/01/2013), ―Trote simula desespero da estudante‖ (18/01/2013), 

―Sangue não é de Fernanda Ellen‖ e ―Secretário: ‗Só existem especulações‘ 

(26/01/2013), ―Trotes para família continuam‖ (26/02/2013), ―Secretário diz que 

estudante pode ter fugido de casa‖ e ―Menina foi vista na parada‖ (16/03/2013)
20

 

mostram também a construção do efeito de sentido de mistério, um quarto elemento que 

também se destaca na narrativa sensacional do Já (ao lado do maniqueísmo, do discurso 

hiperbólico e do boato).   

Tampouco significa deduzir que o par /dúvida/ vs. /certeza/ não tenha 

perpassado também o conteúdo do Caso Goiana em várias passagens enunciativas, 

como se percebem nas matérias sobre as primeiras linhas de investigação (se se tratava 

de latrocínio, vingança ou crime sexual), sobre se Caroline iria se recuperar ou não e as 

                                                 
20

 Grifos nossos. 
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especulações acerca do perfil do criminoso (pessoa próxima?), como fica 

particularmente evidente nesta passagem:  

 

Texto X: 

Para o delegado pernambucano, o perfil dos criminosos se mistura, o que 

confunde a polícia. ―Pode ter sido uma rixa, um estupro ou um roubo 

malsucedido. Foi uma sucessão de crimes de uma mente insana. Ora se 

caracteriza como latrocida, ora como estuprador, ora como homicida. Há 

uma quebra no desdobramento. Eles se arriscaram passando por um posto de 

polícia rodoviária. Por que Goiana? Pode ser coincidência ou não. O fato de 

terem poupado o bebê também intriga, mas o nível de maldade pode variar‖, 

afirmou
21

 (―Crime confunde a polícia‖, 23/06/2015. Grifos nossos). 

 

 Entretanto, o que permitiu refletir sobre o estabelecimento das oposições de base 

/dúvida/ vs. /certeza/ subjacente ao Caso Fernanda com que trabalham as reportagens na 

sintaxe narrativa do nível fundamental, bem como o par /ser/ vs. /parecer/ aplicável a 

Goiana, foi a sua preponderância na maior parte dos enunciados jornalísticos 

analisados, e a possibilidade de se traçar uma linha coerente que emergiu desde as 

estruturas mais profundas do que o jornal articulou em sua forma de dizer até a 

manifestação mais concreta do seu discurso.  

 Colado ao discurso oficial, o Já se coloca tanto como vítima dos humores das 

versões das autoridades quanto conduziu o seu leitor. O éthos reflete esta inconstância 

de posicionamentos, com as edições reproduzindo declarações encadeadas dos 

investigadores envolvidos sem confrontá-las. Enquanto no enunciado, o jornalista se 

situa como o sujeito ávido por respostas, na enunciação é o leitor quem toma este lugar.  

 

4.5.3 Nível narrativo: heroísmo e vilania na página do Já  

 

No nível intermediário da semiose da cobertura do Já sobre o Caso Fernanda, 

podemos identificar a formação de quatro programas narrativos principais:  

 

I. Chamemos de programa narrativo 1, (PN1), o que envolve o sujeito actante 

revestido pelo papel temático polícia; 
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 Grifos nossos. 
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II. De programa narrativo 2, (PN2), o encabeçado pelo sujeito actante revestido 

pelo papel temático criminoso
22

; 

III. De PN3, aquele articulado pela família; 

IV. E de PN4, o articulado pela mídia (neste caso, o sujeito revestido pelo papel 

temático Já, em sua relação com o leitor); 

 

Desenvolvamos: 

I. A primeira sequência da sintaxe narrativa traz a polícia, dotada de um poder-

fazer (competência), e modalizada por um dever-fazer, para desvendar o crime. 

Entretanto, a falta de pistas e os trotes interpõem-se, passo a passo, como obstáculos 

para a execução da performance investigativa (maioria dos enunciados se debruçará em 

narrar o percurso do sujeito em pensar diferentes estratégias de ação para a avalanche de 

pistas falsas que se seguiam). A certa altura, a corporação oferece uma recompensa em 

dinheiro (manipulação por tentação) para sancionar pragmaticamente quem puder lhe 

ajudar, mas igualmente fracassa (o prêmio, de R$ 10 mil, serviria de objeto-modal para 

a polícia chegar ao criminoso – e assegura o efeito de sentido da grandiosidade e 

complexidade em torno das suas causas):  

Texto XI: 

Empresários, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa 

Social da Paraíba (Seds), estão oferecendo R$ 20 mil a quem oferecer 

informações concretas que levem a elucidação do caso Fernanda Ellen e a 

identificação dos assassinos de Rebecca Cristina. O valor a ser pago 

corresponde a R$ 10 mil para cada caso solucionado e as informações devem 

ser repassadas através dos telefones 197 e 3213-9003 que possuirão 

mecanismos de identificação para que os denunciantes recebam a eventual 

recompensa (...) O objetivo é estimular a população a prestar informações e 

participarem (sic) ativamente na busca por solucionar os casos. 

Mistério e aflição em família 

(...) A estudante Fernanda Ellen, 11 anos, desapareceu no dia 7 de janeiro 

deste ano quando voltava da escola, no bairro Alto do Mateus, por volta das 

15h. Ela tinha ido confirmar o resultado final de uma prova de matemática. 

Feliz por ter sido aprovada, ela foi vista pela última vez pelo porteiro e 

inspetor escolar Marcos Antônio dos Santos Freitas, ao cruzar o portal do 

colégio.  

Já a estudante Rebeca Cristina, 15 anos, foi estuprada e assassinada com um 

tiro na nuca em julho de 2011 quando estava se dirigindo de casa, no 

conjunto Cidade Verde, para o Colégio da Polícia Militar, onde estudava, no 

bairro de Mangabeira VII (―Polícia paga para elucidar crimes‖, 15/03/2013). 
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 A combinação dos enunciados de estado com os de fazer, que formam os programas narrativos, resulta 

da perspectiva de como o Já modalizou os seus discursos. 
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A performance investigativa, conforme relatado, só se completa, enfim, com o 

auxílio do serviço de inteligência da Polícia Civil, que atuou no rastreamento do sinal 

do aparelho roubado. A tecnologia perfaz, portanto, uma das fases da competência 

necessárias para a ação final: revelar Jefferson. Semanticamente, o objeto-valor 

/informação/ (obtido graças ao objeto modal /sinal rastreado/), com que a polícia entra 

em conjunção na performance principal, é a manifestação do seu desejo último 

alcançado.        

II. Matar para roubar é a sequência principal que Jefferson Luiz desempenha 

nesta sequência da sintaxe narrativa. Ele tem a competência (pode e sabe-fazer) e age 

conforme planejado. Jefferson aplicou a ação principal sobre Fernanda (sujeito de 

estado), para disjungi-la da vida (o objeto-valor dela), mediante provável emprego de 

tentação ou intimidação como forma de atraí-la à sua casa. Os enunciados jornalísticos 

revelam a impassividade da vítima diante de um sujeito violento – o que, então, faz 

presumir ser Fernanda um sujeito de estado, cuja morte consagra, para o pedreiro, a 

performance (a realização da ação principal), por meio da qual obteve dela os seus bens.  

O celular e o dinheiro que Jefferson subtrai constituem os objetos modais para a 

obtenção da droga: esta, por sua vez, o objeto concreto cujo valor se reveste de /prazer/, 

ou /saciedade/, no nível axiológico:  

Texto XII: 

 

Há semanas, policiais vinham realizando buscas em pontos de venda de 

droga juntamente com a garota de programa para tentar identificar o rapaz 

que trocou o celular por droga. Na tarde de ontem, policiais foram para a 

frente da casa de Fernanda Ellen e a prostituta apontou Jefferson como a 

pessoa que a procurou na Rua da Areia para trocar o celular por droga. 

Jefferson tentou fugir, mas foi preso pelo pessoal do Grupo de Operações 

Especiais (GOE). A partir dali, a polícia tinha em mãos o autor do crime que 

chocou a população (―Fernanda Ellen foi morta e enterrada por um vizinho‖, 

09/04/2013). 

 

A performance criminosa enfrenta alguns altos e baixos apontados pelo jornal: 

ao tempo em que Jefferson esconde o corpo dentro da própria casa e participa de atos de 

buscas pela menina para manter as aparências, mantém cachorro de estimação e não 

destrói o chip do celular roubado. Estes dois últimos desleixos revestirão os objetos 

modais que ajudarão a polícia a traçar o caminho de volta até o latrocida.  

Texto XIII: 

O vigia Jefferson Luiz Oliveira Soares, de 25 anos, tem consciência da 

barbárie que praticou ao matar a estudante Fernanda Ellen, de 11 anos. ―Eu 

sei que vou morrer, sei o que vai acontecer quando eu chegar no presídio‖, 
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afirma Jefferson ao falar à imprensa na sede do Grupo de Operações 

Especiais – GOE – da Polícia Civil. O réu confesso da morte de Fernanda 

Ellen diz que não merece o perdão e vai pagar caro pelo crime que praticou 

contra a garota no interior de sua casa, no Alto do Mateus, na Capital. Foram 

91 dias de mistério e durante esse tempo Jefferson conviveu no mesmo 

ambiente onde familiares e amigos não paravam de procurar pistas que 

levassem à garota. Por mais de três meses o corpo da garota permaneceu 

enterrado no quintal da casa do acusado, a menos de 15 metros da residência 

dos pais de Fernanda. 

Cara a cara com o assassino 

(...) Antes de o preso ser transferido para o presídio, o pai de Fernanda Ellen 

fez um pedido à polícia: queria ficar cara a cara com o matador de sua filha 

para ouvir dele a motivação para tamanha barbaridade. O pedido de Fábio 

Júnior Cabral, pai de Fernanda, foi aceito e ele ficou frente a frente com 

Jefferson. ―Olhe nos meus olhos e diga porque (sic) você fez isso com minha 

filha‖. Jefferson começou a contar como praticou o crime, mas em nenhum 

momento olhou diretamente para o pai da garota.  

Ao falar do crime, Jefferson alegou que a sua intenção não era matar a 

garota, apenas queria que ela lhe arrumasse R$ 20,00 para ele comprar 

droga. Ao arrematar o telefone do bolso do short de Fernanda e dizer que ela 

estava sequestrada, o vigia assustou a garota, que gritou, mas recebeu uma 

gravata no pescoço e desfaleceu para em seguida ter o corpo colocado 

embaixo da cama, onde permaneceu durante dois dias, até ser enterrada no 

quintal (―Não mereço perdão e sei que vou morrer‖, 11/04/2013. Grifos 

nossos). 

    

Nesta passagem, o encontro entre pai e assassino revela como o contrato de 

veridicção greimasiano (ser vs. parecer) se aplica às passagens em grifo em seu nível 

fundamental. Conforme Greimas (1975, p. 211-4), mais importante do que opor 

discursos entre verdadeiros ou falsos, levando a comunidade linguística a julgamentos 

ingênuos, é preciso levar em conta a situação contextual em que os sujeitos se situam. 

 

Uma vez que se instala o espaço da reflexão sobre a veridicção no interior do 

próprio discurso, algumas interrogações ingênuas podem surgir para 

preenchê-lo: em que condições dizemos a verdade? Como mentimos? Como 

fazemos para esconder e desvendar segredos? A esta série indefinida de 

questões que se colocam todas do ponto de vista do produtor do discurso, 

correspondem naturalmente outras questões que podem formular seu 

receptor: em que condições aceitamos como verdadeiros os discursos dos 

outros? Como descobrimos neles as mentiras e as imposturas? Quando os 

assumimos como portadores de verdades profundas, talvez mesmo inefáveis?  

   

 Tendo em vista que os modos como se leem as verdades e mentiras inscritas nos 

discursos são alimentadas duplamente por enunciador e enunciatário, é deste equilíbrio 

mais ou menos estável que resulta o que Greimas chamou de contrato de veridicção. 

Vejamos. Após preso, Jefferson declara ao Já (portanto, publicamente), a sua 

indignidade de receber o perdão e prevê que a sua punição não será leve. Assume, 
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assim, a persona arrependida (um não parece que não é; falsidade). Confessa ao pai que 

a intenção não era a de provocar a morte de Fernanda: para tanto, desvia, por meio de 

eufemismos, o peso da cena da luta da filha pela vida (―assustou‖, ―gravata‖, 

―desfaleceu‖; um não parece que não é; uma mentira). Ao fim, a admissão do seu plano 

de esconder o corpo no quarto, e depois de enterrá-lo no quintal, dá pistas da 

premeditação do latrocínio (um parece que é; uma verdade) – já que não sabemos até 

que ponto a necessidade de esconder um corpo revela o desfecho de um propósito 

idealizado ou de uma ação cometida por impulso. 

Figura 18: O encontro entre o pai de Fernanda e Jefferson 

 

                      Fonte: Arquivos do Já 

III. O próximo programa narrativo centra-se sobre o mistério e a angústia e 

expectativa da família em busca de notícias sobre Fernanda Ellen (como destacados nas 

partes em grifo abaixo), período em que foi assunto da maior parte das matérias do Já: 

Texto XIV: 

―A cada dia que passa, a gente vai perdendo as forças, morrendo um pouco, 

mas sempre peço a Deus algo positivo para que a gente não pense besteira‖. A 

declaração emocionada é da avó da estudante Fernanda Ellen Cabral, 11 anos, 

Luzinete Cabral. Ao ser entrevistada ontem por Samuka Duarte no programa 

Correio Verdade, da TV Correio, Luzinete implorou para que as pessoas não 

passem trotes para a família. ―Espero que Deus olhe para a gente e espero 

também que as pessoas não passem trotes, porque a gente sofre muito todas às 

vezes (sic) que recebe um telefonema‖, relata. 
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A mãe de Fernanda, Elisângela Miranda, também apelou para a população 

denunciar se tiver alguma informação o paradeiro (sic) da menina. ―Nós não 

queremos vingança, apenas o abraço da minha filha. Faço um apelo para que 

liguem se souber de alguma informação verdadeira‖ (―A cada dia morremos 

um pouco‖, 18/01/2013. Grifos nossos). 

 

 A família, aqui manifestada pelas figuras da mãe e avó, conjungiu-se com a 

tristeza à medida que se disjungiu da presença de Fernanda. Conformada à condição de 

sujeito de estado, alimentava-se da esperança da performance policial e das denúncias 

telefônicas para elucidar o caso. Semioticamente, o drama familiar que se percebe 

resulta de uma sequência narrativa que fica, a maior parte do tempo, refém de uma 

sanção (= a prisão do inimigo). Esta angústia da demora, por outro lado, não é negativa 

para o impresso, na medida em que a exploração do mistério, da miséria humana e do 

boato se reveste de uma série de valores sensacionais.    

IV. Saber para informar é a sequência principal da sintaxe deste programa 

narrativo. O Já detém um poder-saber informar no seu desempenho como veículo de 

comunicação, mas, para que desempenhe a contento esta performance, a sua 

competência (aquisição do saber) depende de outras sequências. Assim, para saber, é 

necessário ouvir os policiais a cargo da investigação; para informar, é preciso que haja 

novos fatos e, para haver novidades, é preciso que as investigações avancem. Neste 

silogismo, uma vez que a cadeia dos acontecimentos na vida não acompanha o tempo 

que urge noticiar, os 91 dias de mistério revelam uma narrativa que se realiza 

praticamente no nível do projeto e que confirmam, na atribuição de grandiosidade e 

mistério conferidos ao caso, os argumentos do Já. A estratégia enunciativa usada pelo 

jornal para manter aceso o interesse sobre o caso é explorar o drama familiar (como na 

matéria acima). Dessa forma, das 29 matérias publicadas, somente as dez últimas trarão 

a revelação do crime, autor e a investida certeira da polícia: dentro da totalidade 

discursiva analisada, portanto, é neste ponto em que se situará a sanção.  

O Já assume dois papéis na sintaxe narrativa: primeiramente, entra em 

conjunção com o objeto-valor /informação/ que recebe da polícia e da família. Depois, 

transformado em sujeito de fazer, assume a competência de um /poder-saber/ narrar o 

que aconteceu. Esta sequência canônica, ancorada na força manipulativa do seu 

discurso, relaciona-se intrinsecamente com a aprovação do leitor (o sujeito de estado do 

último programa narrativo); haja vista que se ele continua acompanhando o caso pelas 

edições, é prova de que sancionou cognitiva e positivamente a performance jornalística. 
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A performance do sujeito leitor é entrar em conjunção com a informação do Já 

sobre o Caso Fernanda. Ler para saber, portanto, é a sequência principal. Para isso, 

/informar-se/ constitui-se de uma fase da competência principal articulada com a 

competência principal da sequência anterior. /Informação/ é o objeto-valor almejado 

pelo leitor, que buscará no objeto concreto jornal Já o seu revestimento. A sanção dar-

se-á logo de início, pois se presume que o leitor que elege o diário como meio para se 

atualizar já o premia cognitiva e positivamente. Supondo-se que este leitor deposite 

mais fé no jornal do que em qualquer outra mídia, assume ele a posição de um sujeito 

que sai da condição de um não-saber para a de um saber mediante a ação manipulativa 

do discurso jornalístico.   

No Caso Fernanda, a família anseia por notícias sobre a menina: trata-se, 

portanto, de um sujeito virtual, modalizado pelo querer. A polícia pode, sabe e deve 

desvendar o que aconteceu: é um sujeito atualizado. Como ator, o sujeito polícia 

modaliza o querer da família em estar sempre a par das investigações. Por extensão, 

manterá também jornal e leitor informados. O querer, assim como o dever, trata-se de 

modalidades exotáxicas
23

. Jefferson tornou-se um sujeito realizado ao se conjungir com 

os bens de Fernanda (quis-fazer), ao tempo em que a interdição do seu ato (o dever-não-

fazer) o pôs num conflito de modalidades intrínsecas.    

A organização passional da narrativa, conforme explicado no capítulo 3, resulta 

da organização das suas modalidades, o que será regulado pelos efeitos de continuidade 

da tensão, do relaxamento e do estésico no enunciatário. Portanto, o modo como o 

jornal vai tecendo a história busca provocar no leitor do Caso Fernanda um percurso 

passional que, à medida que o crime vai-se resolvendo, oscila da frustração inicial em 

saber do desaparecimento de uma criança e a solidariedade inicial com a família, até a 

incredulidade e revolta. Os arranjos modais podem provocar
24

 no leitor as seguintes 

sensações: 

• o sujeito (leitor) entra em conjunção com o estresse e a ansiedade diante da 

ausência de pistas sobre Fernanda e sente empatia pela família (ele é); 

• o leitor desconfia de que o vizinho mate e enterre uma criança em casa (quer 

não ser, quer não saber); 

                                                 
23

 Uma modalidade é chamada exotáxica ou extrínseca quando, na estrutura modal de que faz parte, o 

sujeito modalizador for diferente do sujeito modalizado, e endotáxica ou intrínseca quando os dois 

sujeitos estiverem sincretizados no mesmo ator (BARROS, 2002, p. 52). 
24

 A expressão em grifo reforça que tudo se passa no plano das hipóteses, de conjecturas, visto que é 

impossível, para o jornal, mensurar a reação real do destinatário. 
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• o leitor entra em conjunção com a revolta contra o criminoso e clama pela 

justiça (quer ser, pode ser e deve ser); 

• o leitor crê na polícia (conjunção com a confiança), que fez bom trabalho e 

deteve o latrocida, embora tardiamente (relação varia da tensão a distensão 

conforme os enunciados caminhem para a confissão e confirmação da autoria); 

• o leitor conjunge-se com a tristeza do luto alheio (não quer ser, ele é). 

 

O estrato intermediário do percurso gerativo das reportagens sobre o Caso 

Goiana comporta mais programas, dados os desdobramentos da narrativa e reviravoltas 

da performance criminosa; mas para efeito de síntese com fins de cotejo, reduzamos 

também a quatro:  

 

I. Chamemos de programa narrativo 1, PN1, aquele articulado pelo actante 

revestido pelo papel temático criminoso
25

; 

II. De programa narrativo 2, PN2, o liderado pela vítima revestida pelo papel 

temático sobrevivente (prevalente entre os demais PNs); 

III. De programa narrativo 3, PN3, o articulado pela polícia; 

IV. E de PN4, o encabeçado pelo jornal, revestido pelo papel temático Já, em 

sua relação com o leitor. 

  

Novamente: 

I. Ivar Pedro (sujeito de fazer) aplicou a ação principal (espancar, violentar e 

tentar matar) sobre Caroline (sujeito de estado) não mais para obter dela o carro, 

mas para saciar um impulso sexual violento e hediondo. Para o criminoso, o carro é 

o objeto concreto e modal que move a performance do sujeito em busca do sexo, 

objeto-valor e sanção da ação pretendida. Ivar usou da manipulação do princípio ao 

fim: iludiu o comparsa quanto à sua real identidade e aos propósitos do crime, 

enganou as vítimas, uma vez que lhes garantiu liberdade ao preço da colaboração e, 

no fim, desfez-se do veículo a fim de encobrir os vestígios. Os meios empregados 

foram extremos.  

Texto XV: 

                                                 
25

 Reforçamos que a estratégia de articulação dos PNs 1 e 2 se baseou no modo como o Já construiu o 

caso.   
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Segundo a polícia, Glória Silva foi estuprada em um canavial onde o acusado 

entrou, na segunda vez que seguiu de João Pessoa para Recife. Após o ato, a 

vítima foi colocada na mala do carro, enquanto Ivar seguiu para a estrada em 

que prometeu deixar as vítimas. O primeiro depoimento colhido pela polícia, 

no início da investigação, foi da vítima sobrevivente, no dia seguinte ao 

crime. ―Ela contou com detalhes como tudo aconteceu, dizendo que o 

criminoso foi perto de Recife e voltou a João Pessoa, após ter abordado as 

duas nos Bancários, tempo em que permaneceram dentro do carro, 

acreditando na promessa do Ivar que as libertaria em uma estrada de terra 

perto de Goiana‖, disse a delegada Roberta Neiva. 

“Ele não é louco. Sabe muito bem o que fez” 

De acordo com a delegada, Ivar Pedro iria vender o carro roubado, mas pela 

barbaridade que fez, resolveu se desfazer do veículo. ―Ele não é louco, ele 

sabe o que fez. Destruiu o carro na ignorância achando que apagaria os 

vestígios‖, contou.  

Vítimas acreditavam que seriam liberadas 

(...) Segundo relato da delegada, não havia chance de reação das vítimas. 

―Não tinha como reagir, pelo medo e pelo bebê que estava no carro. Uma 

delas foi presa no porta-malas depois de ser estuprada. Ele é muito forte e as 

mulheres acreditavam na promessa de que seriam libertadas‖, ressaltou.  

A delegada contou ainda que Ivar possuía residência em Pedras de Fogo, 

onde o carro foi queimado e que ele conhecia bem o local. ―Ele trabalhava 

em canaviais. Além dos depoimentos, estamos produzindo provas com 

material genético, exames de corpo de delito, perícia no carro. Em cerca de 

10 dias, os laudos estarão prontos‖, concluiu (―A face da barbárie‖, 

1º/07/2015). 

 

Pela materialidade dos enunciados do jornal, não é possível depreender se Ivar 

quis matar as mulheres após os estupros ou lhes infligir extremo suplício como tática 

para subjugá-las no canavial, o que põe em xeque o estabelecimento dos objetos modais 

neste jogo (torturar para estuprar? Estuprar para depois matar?). O que se tem como 

certo é a morte de uma e o extremo agravo de outra. Obviamente, para atenuar a sua 

culpa, ele não admitiu a dimensão dos danos causados durante o seu depoimento à 

polícia. Ao Já, coube ouvir a versão do criminoso, ainda que esta só reforçasse o juízo 

formado sobre sua persona
26

 e expresso em qualificativos como ―monstro‖ e ―drogado‖: 

Texto XVI: 

 

Estou arrependido, peço desculpas. Foi um momento de loucura. Ninguém 

articulou o crime. Nós escolhemos as mulheres por acaso. Foi aleatório. Sim, 

eu estuprei as duas sozinho. Não amarrei a criança. Eu a enrolei num pano 

pra ela ficar no canto dela. Eu estava drogado e atropelei uma delas uma 

delas só uma vez, mas foi sem querer. Quando eu vi, eu já tinha passado por 

cima (―Estou arrependido, peço desculpas‖, 02/07/2015).   

 

                                                 
26

 Veremos adiante como o jornal articulou, em seu éthos e semioticamente, os temas e as figuras do 

discurso. 
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II. Caroline, sujeito de estado, enquanto estava sob poder do sequestrador, 

assumiu um saber-fazer, um dever-fazer e um fazer-fazer, pois negociava pela sua vida, 

a do filho e a da amiga. Uma das delegadas responsáveis pela operação declarou que ela 

não tinha como reagir ―devido ao medo, ao bebê, que estava no carro, pelo fato de Ivar 

ser muito forte e a amiga ter sido trancada no porta-malas depois de estuprada‖ 

(1º/07/2015). Aparentemente, ceder ao estupro era, para Caroline, um objeto-modal, um 

meio de resistir e de não se disjungir da vida, enquanto que, para Ivar, o sexo era o 

objeto-valor, de se conjungir com a perversão – embora a análise só leve em conta os 

depoimentos da vítima tomados pela polícia e reproduzidos pelo jornal (Carol nunca 

chegou a se pronunciar para a imprensa). Neste ponto, em fria análise, podemos 

concluir que a performance submissa de Carol foi mais bem-sucedida que a de seu 

algoz: ela sobreviveu (por pouco), embora tenha perdido a amiga, e recuperou o filho. 

Ele obteve sexo, mas não conseguiu matá-la, e graças a ela, foi preso (disjungiu-se da 

liberdade). É no momento da prisão de Ivar, portanto, que há uma inflexão das sanções 

e o que era negativo, até então, para a vítima, passa a ser positivo (e vice-versa para 

Ivar).    

III. À guisa do Caso Fernanda, esta sequência da sintaxe narrativa traz a polícia, 

dotada da competência de um poder-fazer e modalizada por um dever-fazer, para chegar 

a Ivar Pedro. Os vestígios presentes na cena do crime, somados aos depoimentos de 

Caroline e, posteriormente, do ex-comparsa Leonardo, servirão de objetos-modais para 

a performance investigativa. No entanto, contrariamente ao primeiro caso, /não-

informar/ ao público consiste, para a polícia, o meio para que consiga conjungir-se com 

o seu objetivo principal (a sanção): a prisão de Ivar.   

Da mesma forma que apresentado no Caso Fernanda, o encadeamento do 

programa narrativo IV (entre o sujeito enunciador/Já e o enunciatário/leitor) 

desempenha igual seguimento.   

No modelo concebido por Greimas, a narrativa aparece como princípio 

organizador de qualquer discurso e, em última instância, do próprio imaginário humano. 

Por isso, o conceito de narratividade é ―o princípio organizador de qualquer discurso‖ 

(GREIMAS E COURTÈS, 2008, p. 330). Por suas leituras do esquema de Propp, o 

semioticista notou que as narrativas inventariadas não necessariamente significavam a 

trajetória de um herói, mas também a de um vilão. Isto desdobra a narrativa em 

percursos polêmicos e opostos: o do sujeito e do antissujeito, que disputarão um mesmo 
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objeto-valor, e o percurso de outros actantes que atuarão em prol ou contra desse 

objetivo.  

 Assim, o esquema narrativo também comportará outro par: um transcendente, o 

destinador, e um imanente, o destinatário. Enquanto aquele manipula e sanciona, este é 

o principal beneficiário das ações do sujeito. Completam a estrutura polêmica os seus 

ajudantes e oponentes, as forças contrárias coadjuvantes dos meios de obtenção do fim 

pretendido na trama urdida.  

Ao esquematizarmos a trajetória do vilão como ficou estruturada nas matérias 

sobre o Caso Fernanda, veremos a seguinte organização actancial: 

 

Figura 16: A trajetória do vilão – Caso Fernanda 

 

            Destinador: 

Jefferson (manipulado pelo crack)        

                               Objeto: Fernanda, celular, dinheiro 

 

        Sujeito        Destinatário: Jefferson 

    Jefferson Luiz              (manipulado pelo bom comportamento social) 

 

 

        Ajudante: trotes 

Oponentes:   Antissujeito: 
Prostituta                   Polícia 

Herói (o cão)                
 

  Mas, se repetirmos a trajetória do herói tendo a polícia como sujeito central nas 

notícias, basicamente inverteremos a organização actancial:  
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Figura 17: A trajetória do herói – Caso Fernanda 

 

    Destinadores: 

Polícia (manipulada pelo desejo de conhecer a verdade)     

Família de Fernanda 

Mídia                                  

Sociedade 

 

                                            Objetos: Fernanda Ellen, Jefferson Luiz 

 

 

Sujeito Destinatário: Polícia (em sua relação com a    

sociedade, querendo dar resposta) 

         Polícia   

 

 

        Ajudantes: prostituta, celular, Herói (o cão) 

Oponente:   Antissujeito: 
    Trotes            Jefferson Luiz 

 

Da mesma forma, apliquemos a trajetória do vilão ao Caso Goiana: 

 

Figura 18: A trajetória do vilão – Caso Goiana 

 

Destinadores:              Objetos: 
Ivar (movido por drogas e bebida)                  Caroline, Glória  

 

                                                   

        Sujeito    Destinatário: Ivar  

       Ivar Pedro               (manipulado por impulso sexual sádico e homicida) 

                                                         

 

        Ajudante: Leonardo (1º momento
27

) 

Oponente:   Antissujeitos: Polícia, Caroline 

Leonardo 

(2º momento)         

                
 

 

                                                 
27

 O primeiro momento refere-se à atuação de Leonardo como comparsa e o segundo, como colaborador 

da polícia para chegar até Ivar.  
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Figura 19: A trajetória do herói – Caso Goiana 

 

Destinadores:    
Vida do filho 

Caroline                                  

Amiga Glória 

 

                                            Objeto: a sua vida 

 

 

        Sujeito        Destinatário: Caroline  

        Caroline   

 

 

        Ajudantes: lavradores, polícia 

Oponente:   Antissujeito: 
Local ermo               Ivar Pedro 

 

A notícia ―A face da barbárie‖ (1º/7/2015) ilustra os papéis e performances que 

o jornal distribuiu entre os actantes que participaram do Caso Goiana: 
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Figura 20: A trajetória do herói e vilão 

 

 
 

Fonte: Arquivos do Já 

  

Dentro do adensamento semiótico comportado pelo nível narrativo, organizado 

em seus papéis actanciais e transformações, começam a erigir-se um bem e um mal em 

comum nas duas narrativas que o Já trabalhou. Esta construção, marcada pela existência 

de narrativas polêmicas (polícia vs. bandido), cuja concretude dar-se-á no nível 

discursivo sob a forma de temas e figuras, traduzindo o discurso antitético e 

maniqueísta fortemente marcado do estilo sensacionalista do tablóide – e que compõe o 

seu éthos. Por ora, neste nível do percurso gerativo do sentido, foi possível deduzir que 

as vítimas de cada caso assumiram uma postura de absoluta impotência ante a força do 

agressor e que ambos alegaram a dependência química como gatilho e justificativa para 

o cometimento dos crimes como pontos em comum.  

A invariante narrativa das duas histórias é que este agressor entra em conjunção 

com o prazer (no Caso Fernanda, via droga, no Caso Goiana, via sexo). Por outro lado, 
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em Fernanda pressupõe-se que a morte foi o meio de o criminoso perpetrar o roubo, 

enquanto que, no Caso Goiana, ocorre o inverso: o roubo é o estratagema da morte. 

Ainda assim, a morte é uma realização total no primeiro caso e parcial no segundo. 

Outros fatores entrarão em consideração para que, num ranking da maldade desenhado 

pelo jornal para cada autor em sua configuração temático-figurativa especular, a balança 

penda mais para um personagem do que para o outro. Ao avançar do percurso, o nível 

discursivo nos iluminará algumas respostas.    

 

4.6 Nível Discursivo  

4.6.1 As projeções enunciativas 

 

Examinemos os efeitos de sentido produzidos a partir da exploração das 

projeções enunciativas extraídas das duas coberturas: 

 • ―Trabalho na Praça da Paz. A polícia vem na hora que o pessoal tá fazendo 

caminhada, passa meia hora e sai. Não tem que ficar aqui na praça, não. Os assaltos são 

na rua de trás‖ (02/07/2015); 

 • ―Jefferson já tinha passagem pela polícia por lesão corporal ao tentar estuprar 

uma adolescente de 16 anos, após invadir a sua residência, no Centro de João Pessoa, 

em 2010‖ (10/04/2013). 

  

No primeiro enunciado estão projetados uma pessoa (eu), um tempo (agora) e 

um lugar (aqui): é uma debreagem enunciativa. Os actantes enunciativos são o eu que 

fala a um tu; os espaços vêm definidos por um aqui, aí etc; e os tempos enunciativos 

são o presente, pretérito perfeito 1
28

 ou futuro do presente. 

No segundo enunciado, há uma pessoa (ele), um tempo (não agora = então) e um 

espaço (em algum lugar = alhures). Os três elementos definem-se em relação à instância 

da enunciação: ele é aquele que não fala e aquele a quem não se fala; então é o tempo 

não relacionado ao momento da enunciação; alhures é o espaço além do aqui: estamos 

diante de uma debreagem enunciva.  

                                                 
28

 Esclarece Fiorin (2016, p. 61), amparado em Benveniste (1966), que a forma verbal chamada por nossa 

gramática de pretérito perfeito serve para manifestar, na verdade, dois tempos diferentes: a anterioridade 

em relação ao momento presente (por exemplo, ―Fui ao mercado‖) e a concomitância em relação a um 

marco temporal passado (―Em 2004, viajei para São Paulo‖). Por essa razão, a distinção em classificar-se 

a primeira forma de pretérito perfeito 1 e a segunda, de pretérito perfeito 2. 
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Por se tratar de um diário, para cuja produção de informações impõe um ritmo 

industrial de atualizações, a debreagem temporal enunciativa prevaleceu na totalidade 

do corpus analisado. Já do ponto de vista da instância de pessoa, as coberturas 

trabalharam, no nível do enunciado, com a debreagem enunciva, para criar um efeito de 

sentido de objetividade. Este simulacro de imparcialidade na apreciação dos fatos, no 

entanto, foi revertido drasticamente com a instalação das vozes trazidas por meio, 

sobretudo, dos discursos diretos (dos parentes, de Jefferson, de quem acusa Jefferson), 

que reforçaram os efeitos de melodrama, como se veem nas seguintes manchetes do 

Caso Fernanda:  

• ―Não façam nada com minha filha‖ (10/01/2013); 

• ―Só quero o abraço da minha filha‖ (18/01/2013); 

• ―A cada dia morremos um pouco‖ (18/01/2013); 

• ―Eu sei que vou morrer‖ (11/04/2013); 

• ―Ele tinha energia negativa‖ (11/04/2013). 

 

... e de condenação no Caso Goiana:  

• ―Não foi drogas, foi ruindade‖ (02/07/2015); 

• ―Ele não é louco. Sabe muito bem o que fez‖ (02/07/2015); 

• ―Estou arrependido, peço desculpas‖ (02/07/2015). 

 

Para Fiorin (2016, p. 57), como a finalidade de um enunciado está em persuadir 

alguém, isto é, fazer com que o enunciatário aceite o que se diz, é preciso que ele 

proceda a um fazer interpretativo. E para exercer a persuasão, o enunciador lança mão 

de uma série de procedimentos argumentativos, que são constitutivos das relações entre 

enunciador e enunciatário.  

Como ocorre em quase todo texto jornalístico, a impessoalidade que se intenta 

no Já, e que aparece favorecida pelo uso da debreagem enunciva, permite a criação do 

efeito de realidade e de referenciação, na medida em que simula a reconstrução da cena, 

por meio de citações diretas e ancoragens. O princípio se coaduna com uma das regras 

universais do jornalismo tradicional, que é o de criar um efeito de sentido que remeta à 

imparcialidade, neutralidade e objetividade. Isto significa ausentar-se, na medida do 

possível, da emissão de juízos de valor.  

 

4.6.2 Relações entre enunciador e enunciatário 
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Os exemplos a seguir exploram os boatos em que se baseou o Já para construir 

as narrativas do Caso Fernanda. Em 11 de janeiro de 2013, a manchete de página 

―Caseiro pode acabar com sumiço de estudante – Polícia pode ter encontrado uma luz 

no fim do túnel‖ (grifos nossos) antecipa um julgamento de uma fase investigativa 

prévia, que é a inquirição de testemunhas. O caseiro em questão morava numa granja 

próxima da casa da vítima. ―Na casa dele a polícia apreendeu filmes pornográficos e 

infantis‖, acusa o texto. Seguem as coberturas sobre a sua prisão e soltura: 

Texto XVII:  

A Polícia Militar deteve no fim da tarde de ontem um homem para prestar 

esclarecimentos sobre o desaparecimento da estudante Fernanda Ellen de 

Oliveira, 11. Após quatro dias depois (sic) do desaparecimento, a Polícia 

Civil ainda não tem pistas concretas sobre o que aconteceu. A polícia 

acredita, porém, que ela está viva. De acordo com o capitão Antonio, 

comandante da Unidade de Polícia Solidária (UPS) de Mandacaru, o homem 

é caseiro de uma granja localizada próximo ao local onde a estudante 

morava. Na casa dele a polícia apreendeu filmes pornográficos e filmes 

infantis. 

Segundo o capitão, o caseiro foi encaminhado para prestar depoimento na 

Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e foi ouvido pela delegada Joana 

Darc Sampaio Nunes, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a 

Infância e à Juventude, responsável pelo caso (―Caseiro pode acabar com 

sumiço de estudante‖, 11/01/2013). 

A detenção de um caseiro em nada esclareceu o misterioso desaparecimento 

da estudante Fernanda Ellen de Oliveira, de 11 anos. O homem que a polícia 

deteve na quinta-feira é índio de uma tribo da Baía da Traição, no Litoral 

Norte paraibano. Ele estava trabalhando como de pedreiro há dois meses na 

reforma do Colégio Betel Brasileiro e prestou esclarecimentos à polícia na 

sede da Secretaria de Segurança Pública, em Mangabeira, sendo liberado por 

não ter sido encontrado nenhum indício de que tenha ligação com o sumiço 

da garota. O homem estava morando num quartinho dos fundos da escola. No 

local, foram encontrados DVDs pornográficos e de histórias infantis. 

“Ele não tem nenhuma ligação com isso” 

De acordo com a coordenadora escolar da instituição, Joelma Bandeira, ele 

foi levado em um veículo particular e não foi algemado. ―Foi apenas para 

prestar esclarecimentos e ficou claro que ele não tinha nenhuma ligação com 

esse caso. Os DVDs infantis estavam lá porque nos finais de semana a irmã 

dele vai visitá-lo com os sobrinhos‖, disse. ―Quando os policiais chegaram 

aqui, verificaram que ele não tem passagem pela polícia. Foi muito 

constrangedor‖, completou (―Caso volta à estaca zero‖, 12/01/2013). 
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Figura 21: Boataria e choque de versões dão a tônica da cobertura 

pelo paradeiro de Fernanda 

 

 

Fonte: Arquivos do Já 

 

―Mulher diz que viu adolescente‖ trata de uma denúncia (falsa) feita à polícia por 

uma mulher que alegou ter visto a estudante na companhia de um rapaz numa estação 

ferroviária.  
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Figura 22: A incerteza expressa nas escolhas enunciativas do jornal 

 

Fonte: Arquivos do Já  

 

Em 16 de março de 2013, o diário estampa: ―Secretário diz que estudante pode 

ter fugido de casa‖. Segundo a notícia, a especulação, do secretário da Segurança e 

Defesa Social, Cláudio Lima, apostava na chance de fuga da menina por iniciativa 

própria. Outra manchete, na mesma página, ―Menina foi vista na parada‖, reforça, desta 

vez na construção passiva, a hipótese oficial. Ao centro, no entanto, a chamada ―Pai 

descarta essa possibilidade‖ é taxativa em denegá-la. Outras manchetes demonstram que 

a incerteza, manifestada pelo auxiliar ―pode‖, conduziu grande parte das escolhas 

enunciativas do diário na cobertura do caso. Eis alguns títulos: 

• ―Gaiatos podem ser processados‖ (10/01/2013); 

• ―Caseiro pode acabar com sumiço de estudante‖ (11/01/2013); 

• ―Podemos ter notícia boa‖ (11/01/2013); 
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• ―Dados podem elucidar casos‖ (15/01/2013); 

 

O uso das expressões em grifo não é por acaso. O enunciador estabelece uma 

oposição entre um eu que não crê e um ele que crê. Ao jogar com tais formas, 

estabelece-se o jogo enuncivo actancial da modalização sobre a certeza: ―pode acabar‖ 

não é um ―acaba‖ e ―diz que viu‖ é um outro que vê em quem jornal e leitor terão que 

confiar. Assim, ao tempo em que nega a descrença na instância da enunciação, o 

enunciador reafirma-a no enunciado, pela qual não se responsabiliza. Por conseguinte, 

como não crê plenamente no que informa, o jornal abre, portanto, um campo de 

incerteza – em não assegurar aquilo que informa, em levantar hipóteses que serão 

cogitadas e virarão notícia até a solução do caso. O boato, no nível discursivo, retoma 

em sua concretude as oposições semânticas (/certeza/ vs. /dúvida/) da mesma 

constituição do discurso em seu nível fundamental.   

Texto XVIII: 

A polícia mudou a linha de investigação sobre o desaparecimento da 

estudante Fernanda Ellen, de 11 anos. A possibilidade é que ela possa ter 

saído de casa por iniciativa própria. A informação foi dada ontem pelo 

secretário de Segurança e da Defesa Social, Cláudio Lima. Inicialmente, a 

polícia acreditava que ela teria sido vista pela última vez saindo da escola, 

porém o secretário garante que fontes seguras o informaram que ela teria sido 

vista sozinha em uma parada de ônibus no bairro do Alto do Mateus e 

entrando em um coletivo. No prazo de 30 a 35 dias, a Seds vai apresentar um 

relatório sobre as investigações (―Secretário diz que estudante pode ter fugido 

de casa‖, 12/01/2013. Grifos nossos).   

 

 Interessante a tensão entre versões que o impresso expõe na composição da 

página para ora validar, ora desmentir a versão oficial e, assim, estabelecer um 

equilíbrio na polêmica entre os interlocutários (voltemos à mesma página): 
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Figura 23: Ante a dúvida, a opção pela polêmica 

 

Fonte: Arquivos do Já 

 

É possível fazer uma leitura coerente de toda a polêmica apenas tomando por 

base os títulos: ―Secretário diz que estudante pode ter fugido de casa [porque a] Menina 

foi vista na parada. Pai descarta essa possibilidade. [A] Recompensa [será paga] só com 

[a] elucidação [do caso]. ‗Não temos bola de cristal‘ [, diz o secretário]. E o mistério 

continua.‖ O estilo sensacionalista permite que, muitas vezes, se entendam as 

mensagens justamente dessa forma, sem se precisar recorrer aos textos. No plano da 

expressão, as manchetes curtas revelam a imagem de um enunciatário apressado, que lê 

pouco. O uso da debreagem enunciva permitiu que o Já se ausentasse da controvérsia 

entre os sujeitos citados (secretário, pai de Fernanda, fontes em off), sendo o artífice 

dela – recurso que serviu para que o enunciatário formulasse a sua opinião no final, sem 

o peso do direcionamento explícito.   

 

4.6.3 O tempo narrado: intervalo dos sentidos 

 

Segundo a perspectiva ricoeurina, portanto, a experiência urbana pode ser 

percebida no Já a partir de uma memória do medo e da violência. No Caso Goiana, 

desde o primeiro dia do sequestro, o diário destacou em página de capa a data da morte 
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de Glória e da iminência da de Caroline. Era a primeira vez em que as duas estariam 

prestes a ter os seus corpos misturados simbolicamente com a cidade, saindo da esfera 

do privado e ganhando uma dimensão pública. No Caso Goiana, o tempo dominante era 

o da premência da morte, da agilidade do assalto, do sequestro, tortura e estupros, numa 

sequência ultraveloz que tomou sete horas. Bastam não mais que dois parágrafos para o 

enunciatário saber de todo o transcurso da ação, com suas consequências: 

Texto XIX:  

Duas mulheres e o bebê de uma delas foram sequestrados na noite de sábado 

(20) no bairro dos Bancários, João Pessoa, por homens que ainda não haviam 

sido identificados. As vítimas foram abordadas e conduzidas no carro de uma 

delas, um Fiat Siena, até a Zona Rural de Goiana, Pernambuco, a 62 km de 

Recife, na divisa com a Paraíba. Glória da Silva morreu no local e Caroline 

Teles Figueira foi socorrida com muitas fraturas pelo corpo para um hospital 

em Recife. Os sequestradores fugiram levando apenas o carro de uma das 

vítimas. Até o fim da edição dessa reportagem os criminosos não haviam sido 

localizados. 

De acordo com oficiais da 3ª Companhia de Polícia Militar de Goiana e do 2º 

BPM de Nazaré da Mata, as mulheres foram obrigadas a dirigir até um 

canavial às margens da rodovia BR-101, próximo à fábrica da Jeep, onde 

foram estupradas. Após o abuso sexual, os bandidos amarraram as mulheres e 

passaram com o carro por cima das duas, causando a morte de uma delas. 

Caroline disse que elas foram sequestradas enquanto deixava a amiga em 

casa, nos Bancários, depois de voltarem de uma festa junina na creche do 

filho. Ela estaria dando de mamar dentro do carro na hora da abordagem 

(―Mulheres e bebê vivem cenas de terror‖, 22/06/2015). 

 

Do outro lado, o interstício que separa a saída de Fernanda da escola e a sua não 

chegada em casa dura uma eternidade para os pais – tanto que os minutos de atraso são 

sintomáticos de que algo está errado. A separação entre as duas temporalidades instala, 

pouco a pouco, uma fronteira gráfica nos textos. O religamento entre elas se dará 

quando a personagem de um dos ambientes invade o outro, isto é, quando o tempo de 

espera vai ao encontro do tempo da morte. A polícia rastreia o sinal e encontra o celular 

da menina desaparecida com uma garota de programa. O aparelho é a metonímia da 

criança e a metáfora da morte.  
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Figura 24: Primeira capa publicada sobre o Caso Goiana  

 

Fonte: Arquivos do Já  

 

Semanas antes, vestida com uma camisa em cuja estampa está a foto de 

Fernanda ladeada pelo aviso ―Desaparecida‖ e os contatos da polícia, a avó, Luzinete 

Cabral, desabafa: ―A cada dia que passa, a gente vai perdendo as forças, morrendo um 

pouco‖ (18/01/2013). A manchete do dia reproduz parte do lamento, referenciando uma 

morte gradual, tortuosa. Assim como o Alto do Mateus, eternamente assolado por 

disputas de gangues, assaltos e eventuais toques de recolher, tanto a cidade quanto os 

mais próximos morriam lentamente. O bairro atravessava uma imobilidade gradativa, 

entre a linearidade da sua rotina violenta e a circularidade de tais episódios.  
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Figura 25: A prefiguração do tempo expressa na declaração 

                      antecipa o luto familiar 

 

 

Fonte: Arquivos do Já  

 

A casa de Jefferson também instaura outra coincidência cíclica e macabra, pois 

foi onde a menina morou até a metade da infância, antes de se mudar para a casa 

vizinha. Sendo assim, a casa tematiza fortemente os marcos elementares da vida de 

qualquer pessoa: o nascimento e a morte.  

Texto XX: 

O pai de Fernanda Ellen contou que nunca passou pela sua cabeça que um dia 

pudesse passar por um momento tão difícil. Fábio Júnior disse que até os 

cinco anos de idade Fernanda morou na casa onde o assassino enterrou sua 

filha. A casa de Fábio Júnior estava em construção, então ele alugou a casa. 

Depois foi que Jefferson foi morar no Alto do Mateus. ―Minha filha cresceu 

na casa e foi assassinada no local onde passou parte de sua infância‖, 

lamentou (―Fernanda Ellen morou na casa onde foi assassinada‖, 

11/04/2013).  

   

A avó exprime o que Ricoeur definiu como o ―concordante discordante‖ da 

percepção temporal na trama narrativa. É quando o tempo da alma (na sua acepção 

agostiniana de percepção subjetiva) sobrepõe o tempo lógico (aristotélico, mensurável e 

comum a todos), fazendo com que a angústia prolongasse a sua duração. O tempo 

adquiriu uma conformação própria, jamais universal ou linear, visto que foi moldado 

por uma sucessão de experiências desgastantes de espera, frustração e ansiedade por 

notícias, e também por retomadas cíclicas simbolizadas pela casa. Semioticamente, para 

o pai, a casa tematiza toda a alegria de nascimento e dor pela morte de Fernanda.     
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O clímax das reportagens do Caso Goiana é evidentemente a barbárie. A 

informação, que seria a conclusão da história, o leitor toma conhecimento desde o título 

da primeira matéria: ―Mulheres são sequestradas, estupradas e uma morre‖ 

(22/06/2015). Em uma estrutura linear cronológica, como costumam ser as matérias 

jornalísticas que utilizam a técnica da pirâmide invertida
29

, o leitor encontra a 

informação principal de imediato e a explicação para a tragédia, somente ao avançar da 

história. Mas a explanação, estrategicamente, vai até certo ponto. O que garante a 

continuidade ao noticiário é justamente o perpétuo adiamento de todas as justificativas. 

O fluxo do medo sobrevive exatamente do fornecimento de conclusões parciais a cada 

nova edição. Assim, o continuum narrativo fica garantido. Portanto, a mesma narrativa 

apresenta tanto um caráter linear – avançado sobre a história – quanto cíclico – de 

retomar o tema na edição seguinte
30

.  

Se a cada texto correspondem dois tempos – o tempo da ação dos bandidos 

contra as mulheres e o tempo de espera da mãe de Fernanda –, o primeiro tempo, o do 

crime, é restrospecto. O leitor fica sabendo que Glória morreu (e Caroline também 

poderá) antes de conhecer detalhes sobre a sequência de crimes, embora estes sejam 

relatados cronologicamente. Já o segundo tempo, o da espera por Fernanda, é 

cronológico prospectivo: produz a sensação de ansiedade a partir da identificação com a 

apreensão da família trazida pela narrativa do jornal. O leitor precisa acompanhar 

cronologicamente os fatos para descobrir como a família virá saber da morte. Devido ao 

adiamento da explicação, a notícia ganha um caráter mais dramático (vide as manchetes 

reproduzindo o lamento dos familiares ou a própria inquirição do jornal, “Onde estará 

Fernanda Ellen?”, de 16 de janeiro de 2013 ).    

Os dois tempos principais – o cíclico e o linear – andam em paralelo nas 

matérias. A morte de Glória está para o sequestro, assim como o celular encontrado de 

Fernanda está para a espera. Desse modo, a reportagem completa um círculo inteiro do 

arco hermenêutico de Ricoeur: o aparelho é a refiguração da morte. Quanto ao futuro, 

morre o sonho de permanência dos pais de Fernanda no bairro onde construíram a sua 

história e, da parte dos filhos de Glória, que saem às pressas de João Pessoa para a 

Bahia, o sonho da formatura próxima. A interrupção impõe-se sobre o sentido das 

                                                 
29

 Permite ao jornalista condensar as informações principais da matéria na sua abertura (quem fez o quê, 

quando, onde, como e por quê?) e os dados secundários, nos parágrafos subsequentes, a fim de tornar o 

relato o mais objetivo possível. 
30

 No jargão jornalístico, repisar uma informação, acrescendo novidades ou os seus desdobramentos, é a 

técnica denominada ―suíte‖. ―Suítar uma notícia‖ é repercuti-la, para manter viva a memória do fato no 

público.   
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coisas a que iriam dar-se prosseguimento se não houvesse o devir trágico: é uma 

memória prospectiva. 

Assim, as vidas de três mulheres são pontos de ancoragem da narrativa 

jornalística sobre a experiência urbana. De acordo com Matheus (2011), o jornal ancora 

a sua narratividade nos acontecimentos e o próprio discurso se torna um novo 

acontecimento, ou seja, uma prefiguração de um novo circuito de comunicação, ou arco 

hermenêutico, na medida em que, como instância única, articula e agencia experiências. 

 

Figura 26: o jogo temporal da vida vs. morte em 

                                          montagem de capa 

 
 

                         Fonte: Arquivos do Já 

 

A montagem de capa do Já sobre o velório de Fernanda (30/04/2013), que 

reuniu cerca de 300 pessoas (maior parte de desconhecidos atraídos pela repercussão 

midiática), mostra os ―jogos do tempo‖ de Ricoeur (1995, p. 109). Na foto menor, 

sobreposta, Fernanda sorri. Na maior, o seu corpo velado pelos pais, a avó e outros. É o 

antes e depois do acontecimento-morte. Operação paradoxal emblemática do estilo 

sensacionalista, que também traz uma modelo seminua tomando o terço da página e 

parte do caixão. Abaixo, as últimas notícias do campeonato. Vida, morte, sexo e 

celebração consagram a estética do estilo do Já, que encontra neste caos sígnico 

―gritado‖ uma forma de se organizar.  

A tensão produzida pelo cotejo entre as imagens da menina e do seu funeral 

reforça o sentimento de inocência da criança frente à perfídia da vida urbana e da 

natureza humana. O sentido de injustiça do teatro melodramático constrói-se e, entre 
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uma imagem e outra – entre o tempo de paz e o da morte –, há o lapso do crime, que 

impele a sua própria temporalidade, movendo os destinos da cidade e dos seus 

moradores.  

―Hoje estamos colocando um ponto final, com um sepultamento digno, diferente 

daquele sepultamento brutal e selvagem que ela teve‖, disse o pai. Tal declaração leva o 

leitor a um passado recente – não só à associação aos 90 dias de buscas por Fernanda, 

como a outros episódios tão ou mais chocantes que João Pessoa atravessou – a um 

presente violento e a um futuro incerto. A violência está inserida não só no fluxo do 

sensacional, como também em certa memória do medo do pessoense, constantemente 

acionada pelo mecanismo discursivo de uma estratégia mnemônica alimentada pelo 

jornalismo. 

Quando Jefferson é preso e o Já informa que ele havia respondido a uma 

acusação de lesão corporal e tentativa de estupro contra uma adolescente de 16 anos em 

2010, o jornal instaura o fluxo contínuo e circular do medo e da violência, num 

encadeamento lógico entre passado e presente (ele cometeu, ele voltou a cometer). 

Quando anuncia que ele será encarcerado junto com um pedófilo e um carniceiro 

aclamados por seus crimes, mais uma vez forma-se outro vínculo mnemônico dos não-

ditos que correm no fluxo noticioso, o da memória silenciosa da violência. Na cena 

melodramática, o pedreiro encarna o inimigo público como resposta simbólica à 

perplexidade da morte e ao tempo não domado.  

Texto XXI: 

Jefferson já tinha passagem pela polícia por lesão corporal ao tentar estuprar 

uma adolescente de 16 anos após invadir sua residência, no Centro de João 

Pessoa, em 2010. Na época ele morava no Centro e não conseguiu seu intento 

porque a mãe da adolescente acordou e foi em socorro da filha. O processo 

contra Jefferson está em tramitação no Fórum Criminal de João Pessoa. 

Segundo o delegado Aldroville Grisi, o vigia estava desempregado e era 

usuário de drogas há mais de 10 anos. Ele era vizinho da família há dois anos 

e sua filha de três anos costumava brincar com o irmão de Fernanda Ellen 

(―Tentativa de estupro em 2010‖, 10/04/2013). 

 

Tanto a família de Jefferson, quanto a família de sua esposa contaram que 

Jefferson é uma pessoa calma, nunca demonstrou agressividade com as 

filhas. O irmão mais velho dele, Niedson dos Santos, contou que Jefferson se 

envolveu com drogas aos 13 anos e deixou de estudar na 5ª série. ―Jefferson 

foi o único da nossa família que estudou em escola particular‖, contou  

A sogra de Jefferson, Maria Carneiro Dantas, nunca gostou do genro, não 

apenas por causa do envolvimento com as drogas e sim por causa do 

comportamento dele. ―Ele era muito calado, sempre vivia fumando e isso me 

perturbava. Nunca gostei dele. Quando estava perto dele sentia aquele peso, 

aquela energia negativa‖, relata Maria Carneiro (―Usuário de droga desde os 

13 anos‖, 11/04/2013). 
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A mobilidade temporal do Caso Goiana é inversa. Ela se concentra 

principalmente no passado – o ataque às mulheres – e no que o antecedeu, uma vez que 

desvendar a sua motivação intrigou a cobertura nas suas primeiras matérias. Tem-se, 

portanto, o passado do crime, a morte de Glória e o trauma de Caroline. Já o futuro é 

representado pela iminência da sua morte, a possibilidade de sequelas ou mesmo o 

retorno do criminoso. Articula-se, portanto, um tempo cíclico. A trama narrativa 

ricoueriana no diário entretece os fios das diversas vivências humanas e as enfeixa em 

episódios traumáticos, que eternizam a sensação de constante violência urbana; cada 

leitor à espera do próximo acontecimento trágico. Diante da crueza do ataque e à falta 

de respostas nas matérias, criou-se uma lacuna que impossibilitou o encadeamento 

eficaz entre pretérito e presente. Quanto às metas de segurança anunciadas, com maior 

reforço para os Bancários, promove-se uma tentativa simbólica de isolamento do 

passado a partir do pressuposto de um tempo cíclico. 

Ao serem comparados com outros crimes memoráveis, os dois casos são 

inscritos em determinada memória da violência que, por sua vez, fornecem um sentido 

de temporalidade cíclica: a tragédia que aconteceu no passado pode voltar a ocorrer no 

futuro (e provavelmente irá, em novo cenário, com novos personagens). O medo 

midiático e sua difusão ficam assim garantidos. Pela periodicidade diária do jornal, os 

acontecimentos também se renovam devido à sua inserção na temporalidade do jornal. 

Carol e Fernanda não encenam o passado, na medida em que o jornal reatualiza os 

acontecimentos trágicos a cada nova publicação. O canavial e a cova aberta no quintal, 

os símbolos fúnebres dos dois casos, constituem cenas memoráveis, não por seu valor 

intrínseco, mas pelo poder que o impresso confere de trazer o passado para o presente e, 

desta forma, reconstruir a memória da cidade hoje. Essas imagens podem ter sido 

impressas pelo instante passado, mas é à luz do presente que produzirão o seu efeito.  
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        Figura 27: A cova aberta no quintal da casa de Jefferson, 

           de onde foram retirados os restos de Fernanda Ellen 

 

 

                                                 Fonte: Arquivos do Já 

 

           Figura 28: Canavial em Goiana (PE), onde as mulheres foram resgatadas 

 

                                                 Fonte: Arquivos do Já 

 

4.6.4 O fait divers no Já 

 

 De acordo com Bakhtin (2011, p. 261), o gênero do discurso se constitui num 

conjunto de enunciados relativamente estáveis, que unem um conteúdo temático, um 

estilo e uma construção composicional. O fait divers, enquanto gênero, conjuga esses 

três elementos que, pela perspectiva do linguista russo, articula o social e o linguageiro. 

Barthes (1964), ao discorrer em ensaio sobre a construção composicional do gênero, 

destaca a pouca variabilidade temática, a ênfase no extraordinário e a exacerbação das 

sensações, no que Landowski (1992, p. 124) complementou, quase três décadas depois, 

como o ―[...] puro estado de alma, em que o cotidiano vivido apenas no modo passional 

(medo, ódio ou desejo), nada mais é que pretexto para a exaltação das subjetividades‖. 
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São enunciados que presentificam a dramatis personae
31

 conceituada por Barthes 

(1964, p. 197). Trata-se, na acepção do semiólogo, das essências emocionais que trazem 

consigo o ―germe da degradação‖, capazes de dar vida aos estereótipos. Os elementos 

aberrantes, deste ou do além-mundo, povoam o estilo sensacionalista na caracterização 

de suas personagens.  

O Já assume o melodrama em duas frentes: ora se entrega ao fait divers, com o 

propósito assumido de provocar o riso e a afetação, ora assume um tom mais sóbrio e 

grave quando os contornos dos acontecimentos pedem moderação. O seu éthos de 

intimidade e deboche garante o estado de alma da malícia, o suporte necessário para 

seguir tangenciando com graça no mundo do crime, deixando-se marcar na enunciação 

por um lado, mas eximindo-se de refletir sobre o que fala, por outro. Mas no tratamento 

discursivo particular destes dois casos, a balança pendeu por mais prudência, em 

detrimento das usuais vedetização e objetificação da figura feminina. Caroline, Glória e 

Fernanda Ellen são exceções, gradações da balança que pesaram em favor da contenção.  

Como visto no capítulo ―Contextualização‖, o Já geralmente reduz a mulher nas 

notícias às estereotipias do universo machista nas matérias de fait divers: objeto sexual 

(publicizado nos ensaios eróticos), incapaz (vide exemplo da coreana que tentou 960 

vezes passar no teste de direção) e causa de crimes passionais de que são vítimas. Há 

farto uso de gírias e trocadilhos que depreciam o órgão sexual feminino. Observemos, 

de forma en passant, mais exemplos de como o diário trabalha o fait divers a partir da 

análise semiótica das seguintes manchetes e matérias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 No teatro, refere-se ao elenco de um espetáculo. 
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Figura 29: A piada e o suicídio 

 

Fonte: Arquivos do Já 

 

A preponderância das figuras ―cangaia‖, ―corno‖ e ―chifre‖ e o ícone da ―peruca 

de touro‖ sobre a letra ―c‖ subtraem a seriedade dos temas ―traição‖, ―tentativa de 

assassinato‖ e ―suicídio‖ do discurso. O estilo sensacionalista resulta de uma interseção 

de valores entre enunciador e enunciatário que axiologizam euforicamente certos 

recursos fraseológicos e lexicais excessivamente coloquiais, como gírias e expressões 

grotescas. O éthos do Já se permite um estilo de falar à margem da norma para, na 

aproximação com o seu enunciatário, privilegiar despojamento em detrimento de 

reflexão e crítica. Ao tempo em que debocha, reduz pessoas a caricaturas e papéis 

sociais do imaginário machista: remete a um passado arcaico do homem que esfaqueia a 

mulher traidora para lavar a honra com sangue, nem que em sacrifício da própria vida.  
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Figura 30: Assédio sexual e sangue sem censura 

 

Fonte: Arquivos do Já 

 

O Já, quando investe na cobertura de crimes à luz do fait divers, se dedica com 

especial afinco na elaboração dos títulos. Sendo este um dos principais chamarizes para 

o leitor, viram o espaço da criatividade na exploração de trocadilhos, palavrões e 

alusões ao sexo. Voltemos a esta notícia. Mais uma vez, na matéria principal, está-se 

diante de um tema grave, o assédio sexual. Um desempregado foi, em 2009, à Lagoa do 

Parque Sólon de Lucena, despiu-se e, segundo apurado com vítimas e policiais, incitou 

as mulheres passantes ao ato sexual. Aparentava estar bêbado e drogado e foi advertido 

pelos PMs. A isso se limitaria um relato objetivo num jornal tradicional.  

Entretanto, o tratamento discursivo dispensado pelo Já, à luz do fait divers, mais 

uma vez transforma em chiste o acontecimento. A composição dá maior peso à 

linguagem não verbal. À postura cômica do acusado, somam-se as figuras ―bilau‖, 

―molhar o biscoito‖ e ―arriar as calças‖ para conferir graça ao enunciado, que despreza 

o depoimento das vítimas (elas sequer chegaram a ser ouvidas pela reportagem). A 

atmosfera é de brincadeira com o leitor; é como se o jornal elegesse um anti-herói aos 
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moldes de um folhetim. A permissividade da isotopia da malandragem e do crime é 

absolvida pelo sujeito da enunciação.   

Abaixo, na mesma figura, a matéria ―Foi tiro para todo lado‖ expõe a face 

grotesca do gênero, com fotos de corpos baleados que, em outros periódicos, ou não 

seriam publicadas, ou parcialmente (como com o recurso metonímico de estampar 

partes do corpo ensanguentadas ou ―borradas‖ por recursos de edição). Porém, o Já as 

veicula com frequência.  

                     

     Figura 31: Isotopias em conflito em notícia de esmagamento: racismo? 

 

Fonte: Arquivos do Já 

 

A construção composicional desta manchete, que trata da morte de um 

caminhoneiro por esmagamento, dá margem a dois efeitos de sentido, uma 

ambiguidade. Segundo a reportagem, a vítima (no destaque à direita) içou o veículo de 

mau jeito para consertar algo na carroceria, que acabou desabando sobre a sua cabeça, 

causando uma morte lenta e agonizante. O título, entretanto, informa que ―Macaco foi 

pro beleléu‖. Além disso, o chapéu, ―Carga pesada‖, que funciona como um 

desencadeador de isotopias para uma série de aventuras de dois caminhoneiros 

veiculada à época na TV Globo, brinca com a notícia e quer anestesiar mais uma vez o 

enunciatário diante do impacto da tragédia.    
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Figura 32: Uma das caracterizações da mulher no Já 

 

 

                                         Fonte: Arquivos do Já 

 

 Todo o percurso gerativo greimasiano pode ser traçado a partir da leitura desta 

capa. /Vida/ e /morte/ são os valores em conflito do nível profundo: a morte (o destaque 

do plano composicional) está iconizada, enquanto a vida vem descrita nas ações últimas 

da vítima. No nível narrativo, a assonância do chapéu da notícia (―Dançou, curtiu, 

namorou e terminou a noite...‖) enumera uma série de performances de uma típica 

jovem que sai para se divertir e fazer coisas de que os jovens gostam. A vida, portanto, é 

eufórica. Já o título traz a disjunção do sujeito com o seu objeto-valor.  

Numa leitura sumária do nível discursivo, observamos que a figura ―jovem de 16 

anos‖, em associação com as demais (―mulher que dança‖, ―mulher que curte‖ e 

―mulher que namora‖ à noite), desvela-se, no percurso figurativo final, em ―fuzilada‖ 

(como se em decorrência de uma consequência natural). A falta de um elo entre causa e 

consequência entre os conectores de isotopias dá margem a especulações quanto ao 

―tema‖ da jovem, que fica ―em descoberto‖. A diagramação, com a tipografia ocupando 

o terço central da capa, remete a um éthos gritado, resultante de um estado emocional 

tão absorto do choque quanto as pessoas que circundam o corpo.   

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Figura 33: Muita malícia, pouca informação 

 

   Fonte: Arquivos do Já 

          

A leitura atenta da nota deixa a impressão de que o editor procurou apenas uma 

deixa para uma manchete engraçadinha. Vejamos: não é o sexo oral em si 

(figurativizado pelo ―chupada‖), que causa câncer: de acordo com o especialista 

consultado, a transmissão do vírus ocorrerá se dispensada a camisinha, da qual nem o 

beijo está imune. Outro desserviço informativo do Já foi associar HPV necessariamente 

a câncer – já que, de acordo com a própria matéria, a maioria das contaminações por 

papiloma é naturalmente eliminada pelo organismo e uma percentagem mínima evolui 

para a malignidade.  

Outro dado que confirma que texto e títulos divergem no Já propositalmente é 

que o sexo oral desprotegido ocupa o terceiro lugar no ranking de vilões do câncer de 

garganta, atrás do cigarro e bebidas alcoólicas. Toda a tensão alarmista encenada é 

aliviada pela malícia da moça com o pirulito. A pretexto de prestar um bom serviço, o 

jornal, mais uma vez, sacrifica o zelo da informação em favor da estética 

sensacionalista. Abala-se a fidúcia, ou o valor de ―credibilidade‖ jornalística, que, 

segundo Sodré (2009, p. 42), é ―[a] pedra de toque das relações entre o público e o 

jornal e, portanto, o principal capital simbólico do jornalista‖.  
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Figuras 34 e 35: Manchetes satirizam a genitália feminina 

 

Fonte: Arquivos do Já 

 

O éthos debochado do Já está aqui manifestado nas figuras que escolhe para 

substituir ―vagina‖. O termo se supõe sério demais para o universo vocabular da capa e 

página em questão, então apelar para ―periquita‖, ―temperada‖ e ―sativa‖ garante a 

graça e a malícia, que se sobreporão aos temas principais da notícia, neste caso, o tráfico 

de drogas, a entrada de entorpecentes nos presídios, a criminalidade exercida por 

detentos, o envolvimento das esposas etc. 

 

4.6.5 Temas e figuras: a construção do discurso maniqueísta  

 

Voltando aos dois casos objeto desta análise, chamemos a atenção para os 

elementos de melodrama presentes nesta página: 
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Figura 36: Jefferson entre monstros do cinema 

 
 

                 Fonte: Arquivos do Já 

 

  Em ―Galeria dos monstros‖, o subtítulo informa que o criminoso dividirá cela 

com ―estupradores de Queimadas‖
32

. Adiante, mais criminosos famosos são anunciados 

como futuros colegas de cela de Oliveira: Abner Machado, pedófilo condenado, e 

Carlos José Soares de Lima, responsável pela chacina de sete pessoas de uma mesma 

família em 2010 – episódio conhecido como a ―Chacina do Rangel‖. Todos 

concentrados num isolado do presídio de segurança máxima Dr. Romeu Gonçalves de 

Abrantes, o PB-1, em Mangabeira, para evitar a fúria dos demais detentos. Mas, em vez 

das fotos dos mencionados Machado e Lima, ao lado de Jefferson há uma montagem 

com imagens dos vilões históricos do cinema: Frankenstein, Drácula e Lobisomem. Esta 

composição mais uma vez explora o gênero fait divers, tão intrínseco do 

sensacionalismo. 

Em ―Pra ficar longe do ‗capeta‘‖, a notícia anuncia que, como alento face ao 

trauma, a família de Fernanda ganhará da Prefeitura de João Pessoa uma nova casa, com 

destino ainda a ser escolhido. A iniciativa oficial agradou aos pais, que manifestaram o 

interesse não só de deixar a rua, mas o bairro, impedida que estava pela condição de 

desemprego do pai. A caracterização ―do capeta‖, no entanto, atribuído pelo jornal a 

Jefferson, não é compartilhado publicamente por nenhum dos membros da família:  

 

                                                 
32

 Outro dos crimes mais odiosos do estado é conhecido como ―A Barbárie de Queimadas‖. Em 2012, 

cinco mulheres foram estupradas e duas delas assassinadas na cidade localizada no Agreste da Paraíba. 

Elas estavam em uma festa de aniversário, numa casa com dez homens, quando sofreram o estupro 

coletivo. A ação foi premeditada como uma forma de ―presente‖ para o aniversariante, de acordo com os 

autos. 
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Texto XXII: 

Os pais de Fernanda Ellen vão ganhar uma casa nova da Prefeitura Municipal 

de João Pessoa. O local nova residência ainda será definido pelos familiares 

durante uma conversa com o prefeito Luciano Cartaxo e a secretária de 

Habitação, Socorro Gadelha. A decisão para a doação da casa surgiu após o 

prefeito e a secretária tomarem conhecimento da dificuldade emocional que a 

família encontra em permanecer morando na mesma rua do assassino 

confesso de Fernanda Ellen, no bairro do Alto do Mateus. O prefeito Luciano 

Cartaxo conversou com o pai da estudante, Fábio Júnior Cabral, e comunicou 

sobre a decisão da Prefeitura de ajudar a família a ter uma melhor condição 

de vida, longe do lugar onde aconteceu o crime. As lembranças da estudante 

são muito fortes e machucam a família. 

Pai da garota está desempregado 

Para o pai de Fernanda Hellen, Fábio Cabral, a iniciativa da Prefeitura foi de 

grande importância. Ele contou que está desempregado e após a tragédia, 

toda a família se encontra abalada e não existe qualquer possibilidade de 

permanecer morando no mesmo lugar. ―Fiquei muito feliz com a 

possibilidade de sair do bairro‖, afirmou. 

Família vai escolher local 

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, explicou que a nova casa será 

construída com recursos próprios da Prefeitura de João Pessoa voltados a 

programas sociais. ―Com o apoio do prefeito Luciano Cartaxo, agora vamos 

conversar com a família da estudante Fernanda Ellen para definir o local 

onde será a nova casa‖, revelou (―Pra ficar longe do ‗capeta‘‖, 15/04/2013).  

 

No mesmo dia em que o corpo da filha foi encontrado, o pai declarou perdoar o 

vizinho, depoimento que foi publicado na edição seguinte, de 10 de abril, a despeito de 

o assassino ter frequentado a casa da família e atuado em marchas pelo bairro no 

esforço pelas buscas: 

Texto XXIII: 

 

Em meio à revolta da população, uma revelação em especial surpreendeu até 

mesmo a polícia: o pai da estudante Fernanda Ellen, de 11 anos, disse que 

perdoa o vigia Jefferson Luiz de Oliveira Soares, de 25 anos, que confessou 

ter matado sua filha e enterrado o corpo. O caminhoneiro Fábio Júnior, pai 

da garota, disse que a dor da família não pode ser mensurada, mas não pode 

haver sentimento de vingança, pois isto não vai trazer sua filha de volta. 

―Não tenho dúvida que ele fez isso sob efeito de drogas por ser dependente e 

não teria praticado tamanha violência se não estivesse drogado‖, lembra 

Fábio Júnior. 

O pai de Ellen diz que, como as demais pessoas, ficou surpreso ao descobrir 

que alguém que frequentava a sua casa iria ser o responsável por uma dor tão 

grande. O assassino se juntou ao mutirão organizado pelos amigos e a família 

da estudante na tentativa de encontrar Fernanda com vida. A estudante 

desapareceu no dia 7 de janeiro depois de sair da escola, no Alto do Mateus, 

na Capital, para pegar seu boletim com notas (―Pai de Fernanda Ellen perdoa 

assassino da filha‖, 10/04/2013. Grifos nossos).  
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A postura do pai contradiz o éthos do Já, que descarrega nas manchetes a 

punição a Jefferson. Vinte dias depois, no sepultamento da estudante, o pai arremata: ―A 

polícia conhece o dever dela, mas do mesmo jeito que eu batalhei para saber onde 

estava a minha filha, vou continuar acompanhando de perto para que haja justiça e o 

crime não fique impune‖. Os discursos apurados durante o velório destacam o alívio e 

agradecimento da família a Deus pelo fato de o crime ter sido elucidado. O diário, no 

entanto, incita: ―Confissão de um crime revoltante‖ e ―Felicidade que virou tragédia‖. 

Texto XXIV: 

O pai de Fernanda, Fábio Cabral, comentou que a dor de enterrar a própria 

filha foi atenuada pelo fato de o caso ter sido elucidado. ―Não foi da melhor 

maneira, mas hoje estamos colocando um ponto final, com um sepultamento 

digno, diferente daquele sepultamento brutal e selvagem que ela teve. Meu 

medo era nunca encontrá-la. Mas Deus nos deu a luz‖, diz.  

Fábio ainda assegurou que vai continuar acompanhando o caso, para que o 

acusado seja condenado. ―A polícia conhece o dever dela, mas do mesmo 

jeito que eu batalhei para saber onde estava a minha filha, vou continuar 

acompanhando de perto para que haja justiça e o crime não fique impune‖.   

Anônimos e solidários 

Muitas pessoas que nem conheciam Fernanda Ellen fizeram questão de 

assistir ao velório. São homens e mulheres que acompanharam o caso pela 

mídia e se envolveram com a história, formando uma corrente anônima de 

solidariedade. Alguns até ajudaram a espalhar cartazes e divulgar nas redes 

sociais as fotos de Fernanda no tempo em que o corpo ainda estava 

desaparecido. A dona de casa Célia Maria Cândido, de 60 anos, saiu de 

Mangabeira para abraçar a mãe de Fernanda, Elisângela Miranda, a qual nem 

conhecia pessoalmente. ―Desde que Fernanda desapareceu, eu orei muito 

para que essa história tivesse um final feliz. Quando o corpo foi encontrado, 

fiquei sem dormir‖, contou (―Corpo de Fernanda Ellen finalmente é 

sepultado, 30/04/2013).  

 

A curva dramática do diário
33

 eleva-se claramente com a descoberta do corpo, a 

exploração dos detalhes acerca do crime e a biografia do acusado. Das 43 manchetes 

publicadas de 9 a 30 de abril de 2013, 27 (62%) contêm ―aspas‖ em discurso direto, 

advérbios, adjetivos e figuras (da semiótica), em especial hipérboles e metáforas, com 

alusões até ao ocultismo, como expressas nas manchetes:  

• ―Ele tinha energia negativa‖ (11/11/2013). 

• Cachorro de Jefferson virou Herói (11/11/2013). 

• Presos enfurecidos em Jacarapé (12/11/2013).  

                                                 
33

 Interessante notar que particularmente nos Casos Fernanda e Goiana, o Já não divulgou imagens dos 

corpos; ao contrário de outros meios eletrônicos e redes sociais, que chegaram a postar fotos e vídeos de 

Caroline nua, recebendo os primeiros atendimentos médicos no canavial. Os registros chocantes tiveram 

milhares de acessos e compartilhamentos, o que acendeu um clamor junto à opinião pública, não só por 

justiça, mas pelo respeito à dignidade das vítimas  
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• Galeria dos monstros (12/11/2013). 

• Pra ficar longe do ―capeta‖ (15/11/2013).     

 

 Os semas ―negativa‖, ―capeta‖, ―monstros‖ e ―enfurecidos‖ apontam para a 

construção hiperbólica de um mal revestido pela figura de Jefferson (acompanhe a 

análise da próxima foto). Do lado oposto, está ―Herói‖, o cão que guiou os policiais ao 

corpo de Fernanda. A construção antitética reforça a necessidade de o Já estabelecer 

universos apartados pelo discurso maniqueísta. O discurso elege a todo tempo 

personificações do bem e do mal que convivem no mesmo espaço, mas cujos valores 

jamais se tocam.    

Pelo tratamento discursivo do Já, os primeiros suspeitos recebem investimentos 

figurativos variados (no Caso Fernanda: caseiro, caminhoneiro, rapaz, moça do trem; no 

Caso Goiana: latrocida, marido...) para revestir um tema comum em ambas as 

coberturas, o do sujeito perverso. A busca narrativa do sujeito possuído de valores como 

/poder-matar/ e /querer-matar/ desencadeia um percurso de ações como atrair, 

manipular, torturar, assassinar. Com a elucidação dos casos, o papel temático do 

assassino recebe revestimentos figurativos mais carregados (monstro, capeta, drogado 

etc).  

 

Figura 37: Isotopias: as possibilidades de se ―ler‖ um jornal 

 

 
Fonte: Arquivos do Já 
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Texto XXV: 

O assassino confesso da estudante Fernanda Ellen vai dividir cela com o 

estuprador Fábio Pereira de Souza Neto, conhecido como Abner Machado, e 

a quadrilha que estuprou cinco mulheres na cidade de Queimadas, no Agreste 

paraibano, além de Carlos José Soares de Lima, que matou sete pessoas de 

uma mesma família no Rangel, em 2010. 

Jefferson Luiz Oliveira Soares, de 25 anos, está no Complexo Penitenciário 

PB1, em Jacarapé, na Capital. De acordo com o secretário de Administração 

Penitenciária, Walber Virgulino, Jefferson vai dividir o espaço com outros 

criminosos em uma cela isolada dos demais presos do PB1. 

Presos enfurecidos em Jacarapé 

O secretário Walber Virgulino informou que por causa da repercussão do 

crime contra Fernanda Ellen, Jefferson passou a ser alvo da fúria dos presos, 

que ameaçaram matá-lo se ele fosse colocado junto deles. ―Jefferson não vai 

ficar em contato com os presos de alta periculosidade, nem mesmo no banho 

de sol‖, afirmou o secretário. O secretário informou que, por causa da 

repercussão do crime, Jefferson também foi ameaçado pelos presos do PB1. 

―Jefferson não vai ficar em contato com os presos da alta‖.  

Um desfecho surpreendente 

―Nós estávamos esperando pelo pior, por causa da demora, mas ninguém 

podia imaginar que o culpado era uma pessoa do nosso convívio‖, desabafou 

Elisângela Miranda, mãe de Fernanda Ellen. 

Na noite de anteontem, vizinhos queimaram os pertences de Jefferson. A 

cunhada de Jefferson acusou um tio de Fernanda de ter agredido seu filho de 

14 anos, alegando que o adolescente assediava sua sobrinha. 

Família condena violência 

A família de Fernanda Ellen é contra esse tipo de violência. A mãe, 

Elisângela Miranda, relatou que a própria família da esposa fez uma trouxa 

com as roupas de Jefferson, jogaram (sic) no meio da rua e os vizinhos 

quiseram botar fogo. ―Eu até passei mal na hora porque eu pedi para tirar 

aquilo de frente da minha casa. Eles levaram para o final da rua e atearam 

fogo. Eu não sou a favor disso porque nada vai trazer a minha filha de volta‖, 

lembrou. 

20 anos de prisão 

Vinte anos de prisão em regime fechado. Essa é a pena mínima a que pode 

ser condenado Jefferson Luiz Oliveira Soares pelo latrocínio de Fernanda 

Ellen. De acordo com o Código Penal Brasileiro (CPB), o roubo seguido de 

morte não resulta em júri popular, sendo o julgamento e sentença proferidos 

por juiz comum (―Galeria dos Monstros‖, 12/04/2013).  

 

A montagem das fotos, somada à manchete principal, não deixa dúvidas de que 

―monstro‖ é o conector de isotopias da matéria, que se debruça sobre o destino de 

Jefferson Luiz, assassino confesso da menina Fernanda, agora atrás das grades. 

Posicioná-lo figurativamente no topo de monstros da sétima arte é um desencadeador: 

para o leitor sem conhecimento prévio da história, a metáfora desperta a impressão de 

que o rapaz só pode ter cometido algo muito grave para estar onde está. A condenação 

forma a linha temática que perpassa o discurso, recoberta pelas figuras de Jefferson 

Luiz, Abner Machado, Carlos José, criminosos, pedófilo, chacina, prisão, cela, 
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estupradores, presídio etc. O papel temático do criminoso, nos dois casos, é revestido 

por figuras de uma isotopia em comum, a da barbárie, que reforça um efeito de sentido 

de hipérbole e maniqueísmo.  

Já no outro caso, estudar o perfil do autor da barbárie perpetrada em Goiana foi 

uma tarefa árdua para a polícia – refletida nos enunciados do Já. A confusão em 

figurativizá-lo se expressa na fala do delegado Herbert Martins, da 16ª Delegacia de 

Homicídios e Proteção à Pessoa, feita durante a fase de investigações: ―Foi uma 

sucessão de crimes de uma mente insana. Ora se caracteriza como latrocínio, ora como 

homicídio. (...) O fato de terem poupado o bebê também intriga, mas o nível de maldade 

pode variar‖ (―Crime confunde a polícia‖, 23/06/2015. Grifos nossos). Ainda internada, 

Caroline reconstrói o quebra-cabeça do caso e monta o perfil do acusado à medida que 

se recobra do choque; indivíduo moreno, estatura mediana, aparentando 40 anos 

(―Sobrevivente está abalada, 23/06/2015). A descrição bate com a foto de capa do dia 1° 

de julho, ―A cara da crueldade – Polícia acaba com mistério e apresenta desfecho da 

barbárie dos Bancários‖. 

 

Figuras 38 e 39: Ivar (à esquerda e à direita, no alto) e Leonardo (abaixo, à direita):  

o primeiro é o terror em corpo (figura) e alma (tema) 

 
Fonte: Arquivos do Já 

 

A construção discursiva do Já descarrega em Ivar a pulsão de revolta e violência 

a que ele submeteu as mulheres naquela noite de 20 de junho e evidenciam, mais uma 

vez, a natureza hiperbólica, de um supercrime. ―Bárbaro‖, ―ruim‖, ―cruel‖, ―perverso‖, 

―monstro‖, ―mente insana‖ são as qualificações que vêm expressas nas manchetes ou 

falas dos envolvidos na operação para caracterizar um mal (tema) de que o sujeito 
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criminoso (figura) se reveste. Assim como Jefferson, ele foi recebido por uma multidão 

de justiceiros às portas da Central de Polícia, que gritava que lhe fosse infligido igual 

suplício. Preso na carceragem provisória, arrancou cacos de azulejo da parede e cortou 

os pulsos superficialmente. Posteriormente, após medicado, foi destinado a um isolado 

no Complexo Penitenciário de Jacarapé. ―Não credito [o crime] ao uso de drogas, e sim 

à perversidade. Foi por ruindade. Ele passou oito anos no presídio em Igarassu e estava 

na condicional. É um ser agressivo, que tem desprezo pela vida‖, decretou a delegada 

Roberta Neiva, do Disp, que narrou o desfecho do caso (02/07/2015. Grifos nossos). 

Texto XVI: 

A delegada Roberta Neiva, do Distrito Integrado de Segurança Pública 

(Disp), em Mangabeira, uma das responsáveis pela investigação do sequestro, 

estupro e atropelamento das duas mulheres, afirmou que o uso de drogas não 

justifica o crime cometido por Ivar Pedro da Silva, de 43 anos, que confessou 

ter estuprado as mulheres depois delas (sic) serem raptadas, nos Bancários, 

na zona Sul da Capital. ―Não credito ao uso de drogas e sim à perversidade. 

Foi por ruindade. Ele passou oito anos no presídio em Igarassu e estava na 

condicional. É um ser agressivo, que tem desprezo pela vida‖, declarou.  

“Ele não é louco. Sabe muito bem o que fez” 

De acordo com a delegada, Ivar Pedro iria vender o carro roubado, mas pela 

barbaridade que fez, resolveu se desfazer do veículo. ―Ele não é louco, ele 

sabe o que fez. Destruiu o carro na ignorância achando que apagaria os 

vestígios‖, contou. Roberta Neiva explicou como a polícia chegou aos 

autores da barbárie. 

―Chegamos ao Leonardo por já saber que ele era envolvido na criminalidade. 

Fizemos vigilâncias e diligências em Alhandra, Pedras de Fogo, João Pessoa 

e todo o Sul da Paraíba, além de Pernambuco. Uma equipe com 30 homens 

experientes trabalhando 24 horas. Temos ferramentas de investigação e 

técnicas que não precisam ser esmiuçadas‖, afirmou. 

Vítimas acreditavam que seriam liberadas 

Segundo relato da delegada, não havia chance de reação das vítimas. ―Não 

tinha como reagir, pelo medo e pelo bebê que estava no carro. Uma delas foi 

presa no porta-malas depois de estuprada. Ele é muito forte e as mulheres 

acreditavam na promessa de que seriam libertadas‖, ressaltou. 

A delegada contou ainda que Ivar possuía residência em Pedras de Fogo, 

onde o carro foi queimado e que ele conhecia o local. ―Ele trabalhava em 

canaviais. Além dos depoimentos, estamos produzindo provas com material 

genético, exames de corpo de delito, perícia no carro. Em cerca de 10 dias, os 

laudos estarão prontos‖, concluiu (―Não foi drogas, foi ruindade, 02/07/2015. 

Grifos nossos
34

).  

 

Ao contrário do primeiro algoz, que encontrou o perdão da família da vítima, 

Ivar foi defenestrado pela sua. Na matéria do dia 4 de julho de 2015, a última publicada 

sobre o caso, o seu irmão, que é pastor evangélico, disse que estava poupando o pai 

                                                 
34

 Observa-se na matéria o percurso temático da modalização do saber da polícia, em que esta assume o 

papel de sujeito do saber.  
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doente do acontecido e desejou que Ivar cumprisse a pena como a coisa certa. Nota-se 

que o título ―Autor de barbárie envergonha família – Irmão do acusado diz que ele vai 

pagar‖ contradiz a única fala do irmão colhida pelo jornal: ―Ele está preso e vai pagar 

pelo que fez. Não queremos falar sobre isso, não quero que a nossa família seja exposta 

mais do que já foi. Meu pai nem sabe do que aconteceu, tem 78 anos, passou por duas 

cirurgias e está em recuperação‖. A manchete, portanto, atribui ao irmão um sentimento 

e uma declaração que não foram externados, um juízo que escapa do entrevistado.  

Jefferson, assim como Ivar, incorpora o mal na construção narrativa 

melodramática. Podemos, então, nos basear em mais elementos discursivos do Já para 

determinar que ponto Jefferson e Ivar ocupam num ranking da maldade por meio das 

formas temático-figurativas como o jornal os constrói. Mais uma vez, ambos encarnam 

a crueldade, a perfídia e a pulsão como laços temáticos em comum construídos 

discursivamente. Entretanto, é na diferença do revestimento figurativo que 

encontraremos essas respostas. Jefferson não é o ―bárbaro‖, ou seja, não é o criminoso 

que descarrega em vítimas aleatórias a violência pura e simples e a perversão. Por outro 

lado, Ivar não é o ―capeta‖, aquele que mata uma criança com quem sempre conviveu (e 

a enterra em sua casa), para depois se esconder sob a máscara sub-reptícia do bom 

vizinho. Ivar pede desculpas (não diz a quem), enquanto Jefferson se diz indigno de 

perdão. Um tenta se matar cortando os pulsos na prisão, o segundo prevê a sua morte lá. 

No plano iconográfico, o primeiro mantém a compostura nas fotos, aparentemente 

debocha; Jefferson se encolhe e chora. Mas é na revelação do prazer da tortura 

atribuída a Ivar, e que é ausente em Jefferson, que está a diferença. No cotejo entre 

ambos, para o Já, Ivar é definitivamente pior.            

Zilberberg (2001, p. 164-165), ao refletir sobre o conceito de verdade que 

Greimas havia substituído pelo de veridicção (o importante não está na verdade em si, 

mas no fazer-crer do destinatário), relacionou, dentro da Semiótica Tensiva, os 

conceitos de fidúcia (a confiança ou crença) e concessão. A dimensão fiduciária baseia-

se na polêmica entre o par crer vs. não crer. Assim, enquanto o objeto do crer é o 

acreditável, o objeto do não crer é o inacreditável. Zilberberg, da mesma feita, opõe o 

acreditável vs. inacreditável: crer no acreditável corresponde a uma operação 

implicativa, da mesma forma que não crer no inacreditável. Entretanto, a concessão está 

em crer no inacreditável e não crer no acreditável. Para Zilberberg, a concessão 

dramatiza a veridicção.  
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Ela, portanto, à luz da Semiótica Tensiva, tende a tornar mais intenso, sensorial e 

estésico o caráter da veridicção, intensificando-a, levando ao espanto e tendendo à 

saturação. As narrativas que envolvem os casos estudados nesta pesquisa detonam o 

acontecimento do ponto de vista valencial, por se situar no espaço da desmedida, do 

paroxismo, das situações inacreditáveis – tão afetas ao fait divers.  

Dentro da inscrição gráfica da sintaxe tensiva da semiose, uma criança que 

desaparece sem por que é um acontecimento, mas o vizinho conhecido que mata uma 

criança é um acontecimento maior em sua gradação tônica. O vizinho que mata por 

motivo torpe ascende ainda mais na curva valencial do acontecimento à medida que o 

leitor chega a este conhecimento. E esta tonicidade tende a seguir num crescendo 

quando da desova do corpo, da participação de Jefferson nos atos públicos em busca de 

Fernanda, enfim, da constatação do sujeito leitor que é levado a crer no inacreditável 

(no concessivo) das revelações. As revelações policiais do Caso Goiana também operam 

num nível tônico extremamente acentuado, uma vez que lidam com o caráter aleatório 

de escolha das vítimas e meios extremamente perversos empregados.      

 

O acontecimento não pode ser apreendido senão como algo afetante, 

perturbador, que suspende momentaneamente o curso do tempo. Mas nada 

nem ninguém conseguiria impedir que o tempo logo retome seu curso e que o 

acontecimento entre pouco a pouco nas vias da potencialização, isto é, 

primeiramente na memória, depois, com o tempo, na história, de maneira 

que, grosso modo, tal acontecimento ganhe em legibilidade, em 

inteligibilidade, o que perde paulatinamente em agudeza (ZILBERBERG, 

2011, p. 169. Grifos do autor). 

 

Jornalisticamente, o Já tende a operar em nível tônico, até o acontecimento 

perder a sua força tensiva e esfriar (retomando a estabilidade na curva valencial. Ato 

contínuo, como todo impacto exaure-se ao final, é na constante procura por pautas 

potencialmente concessivas que se manterá o grau de acentuação pretendida.   

 

4.6.6 Medo e melodrama: o éthos de sensações   

 

A reportagem policial constitui-se num campo privilegiado de se conformar 

simbolicamente o lugar onde se vive materialmente. E o medo é um dos importantes 

argumentos de histórias que proporcionam uma experiência discursiva da vida urbana. 

No fluxo sensacional, este é um dos mediadores do relacionamento do público com o 
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jornalismo, surgindo sob a forma de temor da apropriação dos espaços públicos. João 

Pessoa já se tornava uma cidade perigosa – e cada vez mais para a mulher.  

Em 2013, ano da morte de Fernanda, a Paraíba era o oitavo estado mais violento 

do País para as mulheres, com um índice superior à média nacional, segundo 

levantamento do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (Ipea). A capital 

concentrou 28 homicídios entre os 140 registrados. De acordo com o Mapa da 

Violência, houve um salto de feminicídios de 260% entre 2003 e 2013, o que colocou o 

estado na preocupante vice-liderança nacional. Em 2015, ano do ataque em Goiana, a 

violência contra a mulher diminuiu (desceu para a 15ª posição entre os estados), 

conforme o IBGE, mas a hediondez do ataque contra Caroline e Glória motivou uma 

série de protestos no bairro onde elas foram sequestradas – uma sensação de medo que 

sobrepujou as estatísticas:   

 

Cansados da violência no bairro, moradores dos Bancários se vestirão de 

branco em marcha pela paz na próxima quinta-feira. A concentração será às 

17h (...). O medo impera nos Bancários. A aposentada Ivanete Costa de 

Farias está assustada. ―A violência é demais, já extrapolou todos os limites, 

passeio com o cachorro com medo. Já presenciei assaltos. Fiquei arrepiada 

com esse caso chocante [a barbárie contra as mulheres]. Tem que botar os 

vagabundos na cadeia, cadê escola e trabalho pra esse povo?‖, questionou 

(―Protesto contra a violência‖, 23/06/2015). 

 

 A configuração do Já se estrutura como se tivesse ocorrido uma espécie de 

contaminação orgânica do medo. Cobra-se solução para os crimes, como se a conclusão 

das investigações pudesse restituir a ordem perdida, ainda que não restituíssem 

Fernanda e Glória às famílias. O padre que convocou a marcha nos Bancários pedia em 

carta ao poder público de reforço da iluminação pública a reforma do Código Penal. 

―Segundo o morador Bruno de Queiroga Torres, todo dia são três, quatro assaltos só nas 

Três Ruas [nos Bancários]. Os ataques ocorrem em plena luz do dia. A polícia prende, 

mas depois solta‖ (―Moradores lamentam insegurança‖, 02/07/2015). O depoimento foi 

publicado na edição do dia seguinte à prisão de Ivar e Leonardo, e demonstra o 

agravamento desta sensação de medo generalizado entre os moradores. Os Bancários 

passaram a ser um bairro perigoso, de assaltos frequentes e pouco policiamento, 

segundo o morador. Já a impunidade não é um problema que nasceu lá, mas cujas 

consequências também lhe afetavam. A fala, porém, expressa um juízo que, de tão 

senso comum, não foi posta em perspectiva pelo diário: quantas vezes se clamou por 

iluminação pública para conter a violência – como se a luz lhe fosse impeditiva? Ouve-
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se/lê-se muito que os assaltos ocorrem em ―plena luz do dia‖. A impressão é de que a 

violência cometida às claras, portanto, seja mais grave do que a perpetrada às escuras, 

quando as vítimas ―propositalmente‖ se expõem aos riscos. No entanto, Fernanda foi 

morta ainda pela manhã. A concessão da trama, com a sua tonicidade, circunscreve um 

estilo hiperbólico que tende a se intensificar com a revelação das contradições do caso: 

a morte desproposital, perpetrada de dia, a família que perdoa (ao passo que jornal e 

polícia condenam), o vizinho oculto etc.  

 O medo se constitui como instrumento de reforço dos limites simbólicos de uma 

cidade e da produção de um outro, a alteridade, a quem se pode/deve temer, responsável 

pela adoção de medidas repressivas e de políticas de proteção em favor daqueles que se 

consideram ameaçados. Também serve como medida de controle social. 

 Compreender o funcionamento discursivo do Já à luz da semiótica significa 

falar em como os seus discursos, que pertencem ao plano de conteúdo, manifestam-se 

pelo plano de expressão. As personagens do diário são categorizadas segundo modelos 

estigmatizados tanto para as vítimas quanto para os criminosos, construídos como o 

mesmo (eu, nós) e o outro. O que distingue o eu do outro é apenas o ponto de vista, 

podendo o eu transformar-se neste outro numa fração de segundos. O vigilante do caso 

Fernanda, preso na posse de filmes pornográficos durante a fase investigativa, passou da 

condição de um eu inocente (de um de nós) a um outro, temerário, num átimo editorial. 

Por trás de crimes brutais como esses, há um mal que precisa ser personificado. A 

bondade ou pureza da vítima, por exemplo, podem vir destacadas no texto ao relembrar 

a sua vida. São aspectos comumente construídos em oposição à maldade, frieza e 

crueldade do assassino. A composição textual se apoia em valores antagônicos e deixa 

um ensinamento moral insinuado. 

 Os Casos Fernanda Ellen e Goiana podem ser considerados duplamente 

sensacionais. Primeiramente, devido ao destaque ao local, vítimas e circunstâncias que 

envolveram os crimes, o que lhes confere um efeito de excepcionalidade. Mas, para 

evidenciar essa afirmativa, precisaríamos recorrer às estatísticas e estaríamos 

consequentemente fugindo ao objeto de análise. A excepcionalidade que interessa não é 

aquela inerente ao fato em si, mas a que está na percepção que se tem do fato na sua 

configuração narrativa. Portanto, há também uma segunda forma de ser sensacional: 

aquela arquitetada por meio da linguagem.   

O Já abusa da estética do exagero e da antítese nas duas coberturas (―Pouca pista 

e muito trote‖, ―Felicidade que virou tragédia‖, ―Grito de guerra na Praça da Paz‖, 
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―Juntos no roubo e na cadeia‖). Entre os recursos que usou para sensacionalizar os dois 

casos estão, o estilo hiperbólico, que incita o melodrama (―Moradores lamentam 

insegurança‖, ―Protesto contra a violência‖, ―Violência não escolhe credo‖, ―Barbárie 

revolta população‖, ―Dor e revolta da família e amigos‖).  

As fotografias
35

 se valem como recurso para igual fim. Há melodrama na 

perspectiva de que existe uma publicização da esfera privada, das sensações e emoções 

(do lamento, insegurança, protesto, revolta, dor) e uma evidenciação dos dramas íntimos 

como reguladores de uma instância moral única. Já o sentimento alarmista decorre dos 

argumentos de que população e jornal se armam com dois propósitos: partilhar e 

ampliar a dor da violência sofrida por alguns e disseminar a cultura do medo por meio 

do fluxo de informações, que podem levar a situações fora de controle, como a boataria 

– exemplos que, como examinamos, atingiram diversas vezes a família de Fernanda e 

atrapalharam o curso das investigações. 

A dualidade antagônica também é usada como estratégia narrativa na publicação 

da Fernanda Ellen viva ao lado do seu caixão (30/04/2013). Isoladamente, esta 

composição se torna signo da violência, passa a fazer sentido a partir da lembrança de 

sua primeira publicação, por associação ao cortejo fúnebre. A possibilidade de 

transgressão pelo crime, uma das características do melodrama, é verificada apenas no 

momento da prisão dos criminosos, quando as manchetes evidenciam uma tentativa de 

linchamento dos populares no cerco à delegacia e de ameaça de ataque dos presos na 

penitenciária. Até se chegar a este ponto, a partir da perspectiva freudiana, as coberturas 

trabalham a projeção de identificação do leitor, sobretudo pelo olhar dos parentes (no 

Caso Fernanda) e de Caroline (a vítima sobrevivente do Caso Goiana). Se, como diz 

Baudrillard (apud Angrimani, 1994, p. 55), a morte do outro é saboreada com júbilo 

secreto, o que surge nessas coberturas é a expiação pela culpa do prazer diante da morte 

alheia.  

Se os homens operam uma economia de pulsões e, conforme a psicanálise, 

trocam o desprazer pelo prazer, o sensacionalismo choca ao tempo em que alivia, na 

medida em que propicia uma experiência simbólica da morte – não a real – convertendo 

o desagradável em algo tolerável, como entende Freud (2010, p. 178).  

 

A própria ênfase da proibição ―Não matarás‖ dá-nos a certeza de vir de uma 

interminável série de gerações de assassinos [os primeiros homens a habitar a 

                                                 
35

 Nesta pesquisa, não nos detivemos a analisar o plano de manifestação verbovisual a fundo. 
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Terra], nos quais o prazer em matar, como talvez em nós mesmos ainda, 

estava no sangue. As aspirações éticas da humanidade, cujo vigor e 

importância não carece de discutir, são uma conquista da história humana; 

em medida infelizmente muito instável, tornaram-se patrimônio herdado dos 

homens de hoje. 

 

Nas coberturas do Já, o traidor aparece figurativizado pelos criminosos 

diretamente relacionados ao latrocínio de Fernanda e ao sequestro, tortura e estupro de 

Caroline e Glória. O primeiro, Jefferson Luiz, assume a autoria depois de ter passado 

três meses fazendo o papel de vizinho retraído. Os segundos, Leonardo e Ivar, são 

presos confessos, mas o próprio Leonardo se disse vítima de uma armação do comparsa 

porque acreditava que o crime se trataria apenas de um roubo de carro, sem os 

desdobramentos trágicos que se seguiram. Desta forma, há uma curiosa terceira 

condição: a da paradoxal vítima criminosa, assumida por Leonardo. Por isso, a aura de 

perversidade não coube a ele, a quem o Já só dedica duas fotos, tiradas de ângulos que 

parcialmente lhe preservam a identidade. O mal aqui tem nome, Ivar Pedro, fotos em 

close e manchetes que tematizam um sujeito de natureza profundamente má (―A cara da 

maldade‖, ―A face da barbárie‖, ―Droga e bebida no quengo‖, ―Não foi drogas, foi 

ruindade‖ (sic), ―Monstro é xingado e isolado‖, ―Autor de barbárie envergonha 

família‖).  

Nas notícias sobre crimes brutais que interrompem a vida de pessoas inocentes, a 

violência causa profunda dor por conta de seu caráter injusto. As vítimas retratadas 

encarnam a pureza, representação repetida pelos entrevistados e utilizada retoricamente 

pelas autoridades cobradas. Além das vítimas, sofrem os mais próximos, assim como 

outros personagens não diretamente relacionados. Depreende-se das duas coberturas o 

elo dramático entre as três jovens e a própria cidade. A segurança de estar em casa, na 

calçada, na sua rua e, por extensão, na cidade foi abalada: as reportagens constroem a 

noção de que o presente é dominado pelo caos. Os espaços públicos são construídos 

como potencialmente perigosos, como indica a referência a Fernanda, a menina que 

―sempre andava ‗pegada‘ na mãe para não se perder‖. Há nessa perspectiva de 

fragilidade, uma preparação para o clímax anunciado: a morte pelo cometimento da 

transgressão. 

Dramas que nascem isolados amplificam-se quando alguns de seus aspectos 

fornecem sentido ao teatro de dores, expectativas, ansiedades e cobranças públicas. 

Sensacionalizá-las assegura a projeção do enunciatário em determinadas personagens, 

promovendo o compartilhamento de uma noção de experiência comum. O melodrama 
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compõe, assim, o aparato simbólico de como se lê a cidade. Carregado, tônico, 

desmedido – como não haverá de errado ser.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Roland Barthes (1966, p.189), ao aprofundar-se nas características do fait divers 

na mídia, afiançou que o gênero se constituía de ―uma informação total, ou mais 

exatamente, imanente; [por conter] em si todo seu saber: não é necessário conhecer nada 

do mundo para consumi-lo; não remete a nada mais, além dele mesmo‖. A rubrica, que, 

como assinalamos nesta pesquisa, povoa o noticiário geral desde os primórdios da 

imprensa, alcançando extraordinária projeção nos dias de hoje, tanto se valida pela sua 

imprecisão taxonômica, quanto pela sua distinção: acionados os sentidos que precedem 

a significação no enunciatário, é possível reconhecê-lo mesmo sem se desvendar os 

mecanismos envolvidos para tal.           

  As notícias que envolveram as coberturas dos Casos Fernanda e Goiana no Já 

constituíram fait divers na medida em que enfeixaram, ao nível da leitura, uma estrutura 

interna, imanente que, grosso modo, em nada dependiam de contribuições exógenas 

para serem consumidas. As articulações desenvolvidas no interior dos enunciados desta 

informação total fizeram com que a violência urbana – a tragédia cometida contra uma 

criança e, depois, contra duas mulheres – atingisse tal grau de saturação estésica que 

evidenciou o germe da degradação por trás da razão do fait divers.   

 Se o éthos característico do estilo sensacionalista do Já se comediu em razão da 

repercussão destes dois casos, comparados aos demais, ou das circunstâncias tornadas 

aberrantes ao avançar das investigações, só nos resta cogitar – mas isso não foi objeto 

da análise, visto que até fatores intrínsecos à rotina da redação podem ter interferido 

nessas escolhas.  

  O Caso Fernanda despertou mistério e apreensão logo de início no Já. Tendo em 

vista ser uma criança e filha única, presume-se que a sua segurança deveria ter sido 

tutelada. ―Onde estará Fernanda?‖, manchete de uma das notícias da extensa cobertura 

dedicada à sua procura, resume a sensação de inação do jornal diante de perguntas e 

cogitações que o diário mesmo levantou, sem respostas. Mas, como não havendo corpo, 

não se pode desprezar o crime, restou ao Já fiar-se nos vestígios (todos falsos, como 

comprovadamente a polícia revelou) e na intensa exploração do luto familiar para 

estruturar o seu enredo melodramático. Pouco a pouco, o leitor vai percebendo que deve 

haver um crime, ainda que com autor e desfecho incertos.     

 Já a barbárie contra Caroline e Glória caminha em sentido inverso, ao passo que 

desvela ação e vítimas desde a primeira notícia, e só restará ao jornal revelar o 
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criminoso e a sua motivação. Até chegar a este momento, o leitor já terá a consciência 

do risco a que se expõe ao viver na cidade – o que ainda é incerto no primeiro caso. O 

fluxo do medo nas narrativas tende a se intensificar até o terror quando o jornal percebe 

a aleatoriedade desta tragédia: o roubo que era para ser e não foi, as vítimas escolhidas 

ao acaso, comparsas que mal se conhecem, bairro improvável. O fato de qualquer um 

poder ser brutalizado de tal forma imotivadamente, só pelo fato de estar na cidade, 

evidencia o fracasso social, que é o argumento sustentado pelo diário até o fim da 

cobertura.  

  O choque da conclusão do Caso Fernanda está em revelar o inimigo íntimo (o 

vizinho) e o esconderijo do corpo, a dez metros de onde a menina morava e no quintal 

da casa onde viveu até quase metade da vida. São coincidências que, ao contrário do 

Caso Goiana, revelam o caráter nada aleatório da tragédia; aqui, todos se conheciam e 

nascimento e morte estão no mesmo espaço. Em ambos os casos, no entanto, a violência 

se apresenta como a grande catalisadora da atenção da experiência urbana. Uma 

experiência que invoca, sobretudo, as sensações e um jornalismo que busca nelas a 

chave para a sua construção narrativa.             

 Esta dissertação pretendeu acompanhar como um veículo popular, a exemplo do 

Já, soube construir na narrativa arquétipos, sujeitos dotados de um papel a desempenhar 

numa situação de crime chocante cujo foco foi a trama discursiva, e em como as 

estratégias sustentadas nas emoções e em alguns elementos do fait divers mantiveram o 

fio da narrativa. O frágil equilíbrio estabelecido entre o discurso sensacionalista e o 

jornalístico (ou entre a enunciação e o enunciado, para tomar emprestados termos 

benvenistianos) permitiu que, muitas vezes, o jornalista deixasse vestígios de sua 

presença nas manchetes e matérias além do que se limitar pura e simplesmente a narrar 

– estratégia para incutir no leitor um juízo, para persuadir. Fazer-se presente na 

narrativa é inescapável, inerente ao ato de escrever. No entanto, são as escolhas 

enunciativas que transfiguram a notícia ou, no dizer de Marcondes Filho (1985, p. 29), 

―alteram-na‖, ―dirigem-na‖, ―mutilam-na‖ ao ponto de mercantilizá-la.  

  O desenrolar alentado do mistério revelou, ademais, um enigma lógico afogado 

na boataria, que mascarou a ignorância real das causas por trás do sumiço de Fernanda 

Ellen. O fait divers, a estender-se por vários dias, detonou nos enunciados um ímpeto 

cada vez maior de caça aos algozes, e o nexo causal articulado discursivamente nos dois 

casos respaldou, para o Já, que o pouco iguala o muito e quantidades não amortecem a 

amplidão dos efeitos: três mortes devem ser sentidas por milhões de leitores – graças ao 
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arsenal sígnico de disseminar o medo, o que provê um éthos sensacionalista.    

  A semiótica, como demonstramos, foi uma ferramenta que nos ajudou a 

desvendar essas estratégias de persuasão na medida em que desenhou, semântica e 

sintaticamente, os mecanismos mobilizados para a construção dos sentidos nas notícias, 

revestindo-os ao avançar do percurso gerativo.        

  Com Ricoeur (1994), mostramos que tais narrativas foram atingidas por 

múltiplas temporalidades: a estrutura temporal prática, não abstrata, e a do ser no tempo. 

A articulação entre o cronológico e o não-cronológico se deu pela mediação do diário. 

Os textos contavam crimes e seus desdobramentos, ocorridos em determinados dias, 

numa sequência linear lógica e publicados em edições que circularam numa sucessão de 

―agoras‖. Tudo são episódios, pontos no tempo que se esvanecem rapidamente. Mas, 

para fazer o leitor compreender, foi preciso retomar também uma ordem não 

cronológica, fixar pontos de ancoragem e ir e voltar na flecha do tempo para apresentar 

as múltiplas temporalidades em torno dos sujeitos. Estes, por sua vez, também 

experenciaram o seu próprio tempo, mensurável de acordo com os próprios afetos 

especulares.           

 O entrelaçamento entre os tempos narrativos, o passado e o futuro, foram 

tornados presentes pelo Já. É neste processo de atualização dos acontecimentos que se 

produz ficção (no sentido ricoueriano, recuperando o mythos aristotélico, a ficção não 

remete à invenção, mas sim ao agenciamento dos fatos junto ao público), pois toda 

narrativa reconfigura o que não está em algum tempo específico, mas o que é erigido à 

luz do presente. O fluxo do sensacional amplia a sensação de insegurança, de revolta e 

de desordem primeiro no imaginário, depois na cidade, e tudo, em grande parte, se deve 

a um discurso. E o lapso mnemônico que se depreendeu da inscrição narrativa do Já 

entre os Casos Fernanda e Goiana deu a sensação de que a ideia de violência que en-

volveu episódios isolados voltou a irromper, pior, dois anos depois. Se considerássemos 

a hipótese de o jornal ter noticiado apenas esses dois crimes entre 2013 e 2015, e 

nenhum outro mais, é fácil perceber o maior rompante estésico nos enunciados do Caso 

Goiana. Entretanto, muito provavelmente, as pautas seguiram num crescendo de 

saturação crime após crime, pois o nível tônico de pautas mais chocantes e tragédias 

mais brutais não retirará o agenciamento da violência da opinião pública.  

 

Há um passado de crimes não tão bárbaros quanto os de agora. O último 

crime é sempre pior que o anterior e, consequentemente, os do futuro serão 

indubitavelmente inomináveis, em um continuum de brutalidade crescente. 
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Isso nos leva a questionar se os jornais banalizam a violência ou, ao 

contrário, sensacionalizam a rotina (MATHEUS, 2011, p. 99). 

 

 Mais importante do que dominar a semiótica greimasiana, mergulhar nos níveis 

da manifestação de uma notícia rumo ao que ela guarda de mais profundo permite ao 

leitor reconhecer processos e intenções que, muitas vezes, ficam recônditos sob o manto 

da objetividade jornalística. Às vezes, o não-dito no jornalismo, percebido só nas 

astúcias das intenções, fala por si. Esta pesquisa empreendeu um estudo sobre duas 

tragédias urbanas que revelou elementos de um éthos sensacionalista de um veículo 

popular. Tendo em vista que os limites éticos da responsabilidade editorial sobre o que 

se publica são um tema sempre atual, bem como as razões por trás do seu sucesso de 

vendas num período de amarga crise dos impressos jornalísticos, que esta seja uma 

centelha para a motivação de novos estudos abertos à interface entre jornalismo e a 

semiótica.  
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