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RESUMO
Esta pesquisa investiga as características do jornalismo popular e discute as diferenças
presentes nos discursos dos jornais Agora São Paulo e Extra. A escolha desses veículos
justifica-se porque os dois intitulam-se populares e são líderes de vendas nas bancas de São
Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente. O objetivo é contribuir para identificar sistemas
de signos dos jornais populares e apontar as singularidades de cada publicação. A
metodologia utilizada é a comparação discursiva dos conteúdos editorial e gráfico dos dois
veículos. Para a fundamentação teórica, parte-se do conceito de fait divers, pela via de Roland
Barthes, da teoria da narratividade em Muniz Sodré, e o conceito cultura das bordas de Jerusa
Pires Ferreira. A análise se concentra nos textos das primeiras páginas, entre junho de 2012 e
outubro de 2012, período que compreende o início da cobertura nos jornais do assassinato do
executivo Marcos Matsunaga Yoki pela esposa, crime que teve ampla cobertura da imprensa.
O mês de outubro encerra a pesquisa por compreender o fim da telenovela da TV Globo,
“Avenida Brasil”, que teve repercussão nos jornais. Foram também realizadas entrevistas com
editores responsáveis pelas publicações. Com base nessas análises, realiza-se uma reflexão
sobre as características dos dois jornais, apontando para o fato de que, ao recorrer a elementos
ficcionais e tratá-los de forma noticiosa, dependendo de constantes promoções que oferecem
brindes aos leitores, o jornal Extra se torna, do ponto de vista da linguagem, atrativo para o
leitor a que se destina. Já o Agora São Paulo, recorrendo ao jornalismo de serviço, muitas
vezes à exaustão, como se vê nas manchetes monotemáticas sobre aposentadoria, abre mão de
conexões ficcionais e procura se aproximar do leitor tendo como apelo central a linguagem de
guias e almanaques, com abuso de títulos com verbos no imperativo, e de narrativas
transformadoras que levam o leitor ao estado de fazer.

Palavras-chave: Cultura das bordas. Jornalismo popular. Fait divers. Narratividade. Agora
São Paulo. Extra.
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ABSTRACT
This research investigates the characteristics of popular journalism and discusses the
differences in the speeches of newspapers Agora São Paulo and Extra. The choice of these
vehicles is justified because both of them call themselves popular media and they are sales
leaders in the newsstands of São Paulo and Rio de Janeiro respectively. The goal is to help
identify systems of signs of popular newspapers and point singularities of each publication.
The methodology used is the comparison of discursive editorial content and graphics on both
vehicles. For the theoretical foundation it begins with the concept of fait divers by way of
Roland Barthes, theory of narrative in Muniz Sodré and Jerusa Pires Ferreira “cultura das
bordas” concept. The analysis focuses on the first pages of texts between June 2012 and
October 2012, a period that includes the beginning of the coverage in the newspapers of the
assassination of the executive Marcos Matsunaga Yoki by his wife, a crime which was widely
covered in the press. The month of October ends the research by understanding the end of TV
Globo’s soap opera “Avenida Brasil” which had repercussions in the newspapers. There were
also interviews conducted with editors responsible for the publications. Taking into account
these analyzes it carries out a study of the characteristics of the two newspapers, pointing that
by resorting to the use of fictional elements and treating them as news and by using of
constant promotions that offer free gifts to readers of the newspaper Extra makes its language
point of view attractive to its intended reader. The Agora São Paulo resorting to the service
journalism often exhaustively as seen in monothematic headlines about retirement, waives
fictional connections and seeks to approach the reader by having as its main attraction the use
of the guides and almanacs language with overuse of headlines with imperative verbs, and
transformed narratives that take the reader to the to do state.

Keywords: Popular culture. Popular media. Fait divers. Narrative. Agora São Paulo. Extra.
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INTRODUÇÃO

A pesquisa sobre os jornais populares de São Paulo e do Rio de Janeiro surgiu a partir
da minha experiência como jornalista na mídia impressa paulista. Durante 12 anos, trabalhei
como repórter e editora nos jornais Diário Popular, Diário de S. Paulo e Agora São Paulo.
Nesses anos dedicados ao jornalismo popular, sempre me chamou a atenção o fato de São
Paulo ficar atrás dos demais estados do país em número de vendas de jornais populares.
No Brasil, entre os dez jornais mais vendidos atualmente, cinco são considerados
populares: o Super Notícia, de Minas Gerais, com média diária de 306 mil exemplares, o
Extra, do Rio de Janeiro (233 mil exemplares/dia), o Daqui, de Goiás (170 mil
exemplares/dia), o Diário Gaúcho, do Rio Grande do Sul (165 mil/dia) e o Meia Hora, do Rio
(136 mil/dia). Em São Paulo, existem dois jornais nessa categoria: o Agora São Paulo, com
95 mil exemplares/dia e o Diário de S. Paulo (40 mil exemplares/dia)1. Somadas as vendas
desses dois jornais populares paulistas (135 mil exemplares/dia), não se chega nem a um terço
do total vendido diariamente pelos quatro populares cariocas: Extra (233 mil), Meia Hora
(136 mil), Expresso da Informação (83 mil) e O Dia (50 mil), segundo dados de 2012 do
Instituto Verificador de Circulação (IVC)2.
Em 2000, o antigo jornal Diário Popular, no qual trabalhei como repórter, foi
comprado pelas Organizações Globo em uma tentativa de repetir o sucesso de vendas do Rio
em São Paulo – que mais tarde mostrou-se frustrada. Em setembro daquele ano, o Dipo, como
era carinhosamente chamado pelos leitores, mudou o nome para Diário de S. Paulo e, até
2009, quando foi vendido para a Rede Bom Dia3, começou a sofrer uma redução do número
de leitores.
Como repórter e depois como editora do Diário de S. Paulo, acompanhei de perto
essas mudanças. Durante o período em que o Diário esteve sob o comando das Organizações
Globo, o jornal Agora São Paulo, no qual trabalhei como editora de primeira página de
dezembro de 2009 a abril de 2012, obteve um crescimento nas vendas em banca com
manchetes voltadas principalmente para o público aposentado. O mercado dos jornais
populares de São Paulo, porém, não alcança o mesmo sucesso de público que se vê no Rio.

1

O popular Jornal da Tarde, que pertencia ao grupo O Estado de S. Paulo, deixou de existir em 31 de outubro de
2012, após 46 anos de circulação.
2
Informação fornecida em entrevista com o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva, realizada no dia
1º de março de 2013.
3
Rede de jornais do interior de São Paulo. Em 6 de setembro de 2013, o Diário de S. Paulo foi vendido para o
Grupo Cereja Digital, presente no mercado editorial desde 2007.
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Esta dissertação busca investigar as diferenças que existem entre os jornais populares das duas
metrópoles e contribuir para uma reflexão sobre a mídia impressa popular, que vem atraindo
cada vez mais leitores.
O desenvolvimento desta pesquisa está relacionado ao crescimento das vendas dos
jornais desse segmento e da expansão da classe C no país nos últimos anos. Uma parcela cada
vez maior de brasileiros tem acesso à informação e pode pagar por ela. Isso indica que o
consumidor/leitor de baixa e média renda, foco dos jornais populares, consegue avaliar
melhor a relação custo-benefício e decidir pela compra do jornal.
De olho nesse público, os veículos considerados populares deixaram de estar ligados
ao conceito de sensacionalistas. A máxima conhecida como jornal que “espreme e sai sangue”
deu lugar a um jornalismo de serviço com reportagens sobre aposentadoria, emprego,
concursos e novas fontes de renda para o leitor. Na prática, os jornais populares não
abandonaram totalmente a base “crime-sexo-escândalo”, mas temas ligados a esses assuntos
ganharam destaque menor nas primeiras páginas, como mostraremos neste estudo.
A pesquisa “Jornais Populares de São Paulo e do Rio de Janeiro: guias, crimes e
brindes a serviço dos leitores” investiga as características do jornalismo popular
contemporâneo e discute o conteúdo editorial e gráfico dos jornais Agora São Paulo e Extra,
líderes de vendas em banca em São Paulo e no Rio, respectivamente.
O Agora São Paulo e o Extra se intitulam populares e definem como público-alvo os
leitores das classes C, D4. A linha editorial é focada no chamado jornalismo de serviço, com
cobertura local voltada para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente.
Nos últimos dez anos, as vendas dos jornais populares brasileiros cresceram na ordem
de 500%: em 2001, a circulação média diária desses veículos era de 220 mil. E, em 2011,
aumentou para 1,32 milhão/dia5. Os dados são do Instituto Verificador de Circulação (IVC),
que realiza a auditoria dos jornais no país e considera os títulos populares com preço de capa
até R$ 16.
De 2001 a 2011, a circulação média geral dos jornais no país cresceu 29,4%, passando
de 3,4 milhões de exemplares/dia para 4,4 milhões/dia (IVC, informação pessoal)7. Esses
4

Considerando a classificação da FGV-CPS, a classe C e D tem renda que varia de R$ 1.085 a R$ 7.475.
Em 2012, as vendas dos jornais populares aumentaram para 1,35 milhão/dia, segundo o IVC (Informação
pessoal fornecida em entrevista com o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva, realizada no dia 1º de
março de 2013).
6
Em entrevista à pesquisadora em 1º de março de 2013, o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva,
afirmou que um estudo feito pelo Instituto definiu que os jornais populares são aqueles com preço de capa até R$
1.
7
Informação fornecida em entrevista com o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva, realizada no dia
1º de março de 2013.
5
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dados demonstram que os jornais populares têm sido os grandes responsáveis pela expansão
dos jornais no Brasil. Existe um novo mercado formado por leitores que não estavam
acostumados a ler jornal e que, agora, com mais renda, pagam para se manterem informados.
Os leitores das classes C8 e D representam mais da metade da população brasileira
(60%) e são um público que pode avaliar a relação custo-benefício e decidir pela compra. No
ranking dos 20 maiores jornais em circulação no país, dez podem ser considerados populares.
O líder nacional em vendas é o mineiro Super Notícia, criado em 2004.

Jornais9

Tabela 1 – Maiores jornais do Brasil – IVC – 2012
Média Circulação/dia

1. Super Notícia (MG)

306.507

2. Folha de S. Paulo (SP)

298.121

3. O Globo (RJ)

267.505

4. O Estado de S. Paulo (SP)

241.527

5. Extra (RJ)

233.209

6. Zero Hora (RS)

186.090

7. Daqui (GO)

170.998

8. Diário Gaúcho (RS)

165.754

9. Correio do Povo (RS)

150.258

10. Meia Hora (RJ)

136.008

11. Aqui (MG, MA, DF, PE)

125.895

12. O Amarelinho (SP)

96.726

13. Agora São Paulo (SP)

95.372

14. Dez minutos (AM)

95.350

15. Expresso da Informação (RJ)

82.925

16. Estado de Minas (MG)

82.658

17. Lance! (SP)

80.701

18. ABC Domingo (RS)

66.812

19. A Tribuna (ES)

62.533

20. Valor Econômico (SP)

61.494

Fonte: Instituto Verificador de Circulação.

O segmento de mídia impressa popular conquistou um espaço importante na
comunicação e merece estudos mais aprofundados. Esta dissertação pretende contribuir para
pesquisas sobre o tema, buscando identificar os sistemas básicos de signos fundamentais
8
9

Entre 2003 e 2009, 29 milhões de brasileiros ingressaram na classe C, segundo a PNAD (IBGE, 2012).
Em negrito, os jornais que se intitulam populares no Brasil.
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presentes nas primeiras páginas dos jornais Agora São Paulo e Extra, apontando as
singularidades de cada publicação. A pesquisa será concentrada na primeira página dos
jornais, pois nela se encontram as informações mais importantes da edição.
O corpus da pesquisa são as primeiras páginas do Agora São Paulo, que pertence ao
Grupo Folha, e do Extra, das Organizações Globo, além de entrevistas com diretores e
jornalistas responsáveis pelas publicações e dados sobre vendas e perfis dos leitores. A
escolha dos veículos deu-se por serem os jornais líderes em venda nas bancas de São Paulo e
do Rio, respectivamente. O Extra é o quinto jornal mais vendido no país, e o Agora São Paulo
ocupa a 13ª posição, na classificação do IVC (informação pessoal)10.
Nas primeiras páginas serão analisados o tema da manchete, o conteúdo dos textos das
demais notícias de capa, a estrutura do texto, a linguagem utilizada, a edição das fotos, além
de imagens, que compreendem também outros destaques gráficos, como infográficos e boxes
(fundos em chamadas), quando houver.
A pesquisa está concentrada na primeira página do jornal porque ela funciona como a
embalagem do produto-jornal e resume as notícias mais importantes que o leitor encontrará
nas páginas internas. A capa de um jornal popular precisa ser ainda mais atraente e sedutora
para chamar a atenção do leitor em meio a tantas outras publicações que estão expostas na
banca. A combinação entre notícia e imagem é que leva o leitor a decidir pela compra ou não
do jornal diariamente.
A análise das manchetes, das notícias e das fotos presentes nas capas dos jornais
populares, os diferentes enfoques e linguagens para assuntos comuns, como economia
popular, esportes, cotidiano e polícia ajudarão a entender melhor as singularidades dos
mercados de mídia impressa de São Paulo e do Rio. Trata-se de investigar, sobretudo, qual o
significado para os leitores desse jornalismo de serviço que se apoia em recursos do
melodrama. No cenário atual em que as notícias são oferecidas sem custo na internet, no
rádio, na TV e, até mesmo, nos jornais gratuitos com noticiário “hiperlocal”, distribuídos nos
semáforos, a proposta é estudar o que o jornal popular oferece para atrair o leitor até a banca.
Para conquistar esse público, a primeira página do jornal popular, muitas vezes,
sobrepõe o visual ao conteúdo, como será mostrado. Daí o abuso de fotos e de cores nas
capas, que funcionam como espécie de vitrines do que o leitor encontrará nas páginas
internas. Tudo é editado de forma linear e chamativa para que o jornal seja visto de longe na
banca. E por imagem não se entende apenas as fotos, mas os títulos vazados (jargão
10

Informação fornecida em entrevista com o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva, realizada no dia
1º de março de 2013.
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jornalístico que descreve os textos em fundo preto ou colorido) e títulos que funcionam como
infográficos, inseridos nas capas.
O período da análise estender-se-á de junho de 2012, quando os jornais publicam o
crime cometido por Elize Matsunaga, que matou a tiros e esquartejou o marido, o empresário
Marcos Matsunaga Yoki, até outubro de 2012, quando termina a telenovela da TV Globo,
“Avenida Brasil”, que teve repercussão nos dois jornais.
No primeiro capítulo, “O que é o jornal popular”, serão abordados os conceitos do que
vem a ser um jornal popular hoje, numa tentativa de se aproximar da configuração do que seja
essa imprensa. Sempre serão tomados como base os jornais Agora São Paulo e Extra, objetos
da pesquisa, para dissecar a espécie de modelo de jornal popular atual. Também será
apresentado um breve histórico sobre a imprensa sensacionalista, o início do fait divers nos
jornais franceses e dos jornais populares do Brasil.
No segundo capítulo, “O jornalismo popular do Agora São Paulo e do Extra”, será
feita a análise das primeiras páginas dos jornais objetos, do período entre junho de 2012 a
outubro de 2012. O trabalho busca compreender o discurso presente nos dois veículos, as
diferenças de signos e de abordagem, a presença do fait divers e do jornalismo de serviço.
A perspectiva analítica desta dissertação tem como base as ideias de Roland Barthes,
Jerusa Pires Ferreira e Muniz Sodré. Esses autores constituem a fundamentação teórica desta
pesquisa. A partir das análises, buscar-se-á identificar como o discurso se organiza nos jornais
populares para a venda e circulação.
No terceiro e último capítulo, “Brinde é o que faz vender jornal”, será discutida a
presença de promoções nos jornais populares, que buscam atrair mais leitores e manter as
vendas altas. O Agora São Paulo e o Extra oferecem brindes que vão desde panelas, passando
por relógios e copos para seus leitores. Nos jornais populares estão presentes o signo cultural
e o mercadológico, que fazem da notícia um produto.
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CAPÍTULO 1 – O QUE É O JORNAL POPULAR

Os leitores da grande imprensa11 costumam associar os jornais populares às
reportagens sobre crime e violência, imagens de mulheres seminuas e de cadáveres expostos
nas primeiras páginas, além de notícias inverossímeis. O tripé jornalístico “crime, sexo e
escândalo” tornou-se sinônimo para designar a imprensa popular associada ao
sensacionalismo.
O jornal sensacionalista é, em princípio, aquele que provoca emoções e sensações em
quem o lê. Dines (1969, p. 15-21), em estudo sobre o tema, afirma que todo o processo de
comunicação é sensacionalista porque mexe com sensações físicas (sensoriais) e psíquicas.
Para atrair a atenção dos leitores, o jornal precisa despertar a sua emoção.
Dines (1969) descreve três categorias para definir o sensacionalismo na imprensa:
linguística, gráfica e temática. Títulos com letras garrafais, apelativos e em negrito constituem
o que ele chama de sensacionalismo gráfico, quando o visual se sobrepõe à notícia. O
linguístico dá-se quando o jornal usa palavras que alteram o sentido da comunicação, como,
por exemplo, chamar de assassino quem ainda é mero suspeito. Já o sensacionalismo temático
ocorre na falta de ética do jornal em publicar uma notícia que é duvidosa do ponto de vista do
interesse público e pode até oferecer danos a uma pessoa, como, por exemplo, noticiar a
tentativa de suicídio. A descrição de Dines ajuda a afirmar que o termo sensacionalista
designa os jornais que exageram e valorizam a emoção a ponto de comprometer a notícia,
sobrepondo o visual ao conteúdo, dando mais valor a notícias bizarras ou pitorescas.
Em “O Capital da Notícia: jornalismo como produção social da segunda natureza”,
Marcondes Filho (1989, p. 89-90) descreve o sensacionalismo como uma fórmula para vender
jornal, que constitui “o grau mais radical de mercantilização da informação”. O autor aponta
uma intensificação da cobertura de matérias que produzem mais emoções em busca de uma
venda maior. “Escândalos, sexo e sangue compõem o conteúdo dessa imprensa que preenche
o lazer do homem comum” (MARCONDES, 1989, p. 90). Um jornal considerado
sensacionalista tem sua credibilidade colocada em dúvida.
Em estudo sobre o sensacionalismo nos jornais brasileiros, Angrimani (1995, p. 14)
afirma que o termo sensacionalista é confundido “não só com qualificativos editoriais como

11

“A expressão Grande Imprensa designa o conjunto de títulos que, num dado contexto, compõe a porção mais
significativa dos periódicos em termos de circulação, perenidade, aparelhamento técnico, organizacional e
financeiro.” (LUCA, 2008, p. 149).
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audácia, irreverência, questionamento, mas também com imprecisão, erro na apuração,
distorção, deturpação, editorial agressivo”.
Sensacionalismo é a produção de noticiário que extrapola o real, que
superdimensiona o fato. Em casos mais específicos, inexiste a relação com qualquer
fato e a notícia é elaborada como mero exercício ficcional. O termo
“sensacionalista” é pejorativo e convoca uma visão negativa do meio que o tenha
adotado. Um noticiário sensacionalista tem credibilidade discutível. (ANGRIMANI,
1995, p. 16).

No livro que conta a história sobre o jornal carioca Luta Democrática, Pedroso (2001,
p. 47) afirma que a imprensa sensacionalista exagera na emoção em detrimento da
informação, explorando o extraordinário e o vulgar de forma espetacular.
Os jornais para classe baixa são aqueles que [...] desprezam a opinião editorial e a
linha de sobriedade e seriedade. Por isso, são rotulados por uma tendência de
publicação de mensagens desacreditadas e sensacionalistas, nas quais a violência e o
sexo quase sempre são temas explorados. E o conteúdo do seu noticiário detém-se
na valorização da violência passional, apresentando maior quantidade de
informações que se referem à violência pessoal. (PEDROSO, 2001, p. 47).

As características sensacionalistas que marcaram fortemente o jornalismo popular no
Brasil, até a década de 1990, com manchetes que valorizavam violência, a cobertura policial e
matérias baseadas em ficções, mudaram como se pretende mostrar nesta pesquisa. Os jornais
objetos deste estudo não recorrem aos crimes de violência passional em suas manchetes com a
mesma frequência que os veículos antigos.
Houve uma mudança de foco nos jornais populares contemporâneos. O Agora São
Paulo e o Extra procuram se distanciar do estigma de irresponsáveis, violentos e se
aproximam mais do crescente gênero do jornalismo de serviço e da cobertura da inoperância
do poder público. O novo modelo de jornal popular nega as marcas do sensacionalismo que
pode ameaçar a credibilidade do veículo e, consequentemente, afetar suas vendas.
No lugar de escancarar assuntos chocantes e sanguinolentos, os jornais populares
atuais focam em matérias de economia, como Previdência, e tratam os assuntos policiais do
ponto de vista da segurança pública. O espaço para crimes sexuais torna-se menor na primeira
página.
No início do século XX, os jornais brasileiros davam grande destaque para os crimes
de adultério, apelidados pela imprensa de “cornocídio”. Em 1929, a publicação de uma
reportagem na primeira página no jornal A Crítica sobre o divórcio da jornalista Sylvia
Serafim Thibau, insinuando que ela havia traído o marido, terminou na morte do ilustrador
Roberto Rodrigues, irmão de Nelson Rodrigues. Roberto foi baleado por Sylvia dentro da
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redação do jornal e morreria três dias depois.12 Nelson Rodrigues estava na redação e, em suas
memórias, conta que ouviu o tiro e o grito do irmão, enquanto se dirigia para a escada rumo
ao café da esquina (RODRIGUES, 2008, p. 449-450).
No livro “Jornalismo popular”, Amaral (2006, p. 29) comprova essa mudança editorial
em seu estudo sobre o jornalismo popular e afirma que a noção de sensacionalismo está
ultrapassada, já que a “tendência dos jornais populares é deixar as coberturas sanguinolentas
de lado”.
Segundo Amaral (2006, p. 9), “Os jornais (populares) integram um novo mercado a
ser analisado, caracterizado por um público que não quer apenas histórias incríveis e
inverossímeis, mas que compra jornais em busca também de prestação de serviço e
entretenimento”.
Comparando os jornais populares que circulam atualmente no eixo Rio-São Paulo
(Agora São Paulo, Extra, O Dia, Diário de S. Paulo), nota-se que grande parte das notícias
funciona como espécie de guias, com o objetivo de organizar a vida do leitor, sobretudo
financeiramente.13
A cobertura sobre economia ganhou as manchetes, que antes eram ocupadas
majoritariamente pelo noticiário policial. São raras as imagens de cadáveres que aparecem nas
capas. As fotos em destaque costumam ser sobre futebol, celebridades e imagens do cotidiano
do público a que o jornal se destina.
No espaço midiático popular, o noticiário local, voltado para a cidade ou estado onde o
veículo circula, tem mais destaque na primeira página. Os jornais procuram mostrar os
problemas enfrentados pela população, denunciando a inoperância do poder público em áreas
como saúde, educação, habitação e transporte.
As notícias dedicadas a acontecimentos extraordinários, inverossímeis, como a
chegada de seres extraterrestres, por exemplo, praticamente deixou de existir nos jornais
populares atuais. Não há mais matérias do chamado “circo dos horrores”, em que pessoas com
12

No dia 26 de dezembro de 1929, matéria de primeira página do jornal A Crítica trazia uma ilustração
insinuando que a jornalista Sylvia Thibau havia traído o marido, de quem estava se separando. Sylvia foi até a
redação do jornal à procura de Mário Rodrigues, dono do jornal. Na ausência dele e de seu filho mais velho,
Mário Filho, ela pediu para conversar com Roberto, terceiro na linha sucessória dos Rodrigues. Ao entrar em
uma sala, Sylvia atirou. Mário Rodrigues, o pai, faleceria cinco meses depois de trombose cerebral.
13
No Rio de Janeiro, existem em circulação jornais considerados popularescos, com temática sensacionalista e
vendidos a menos de R$ 1. São eles: o Meia Hora, do mesmo grupo que edita o O Dia, e o Expresso da
Informação, das Organizações Globo, também responsável pelo Extra. O formato desses jornais é menor, assim
como as redações, que utilizam grande parte do material dos jornais coirmãos. As matérias em destaque nas
primeiras páginas são sobre crimes, com fotos de mulheres seminuas e um humor escrachado, que muitas vezes
se confunde com ficção.
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deficiência física chegavam a ser tratadas como aberrações e eram ridicularizadas nas
primeiras páginas dos jornais populares.
Os populares atuais se servem da criatividade na pauta para se diferenciarem das
notícias que o leitor muitas vezes já leu na internet ou assistiu pela TV no dia anterior. A
narrativa da mídia imprensa popular se aproxima do melodrama para contar histórias de
“interesse humano”, com dramas enfrentados pelos leitores. Conforme Ponte (2005, p. 64-65),
o jornal popular trata o leitor como cidadão, contribuinte e consumidor.
Na edição do dia 11 de junho de 2012, o Extra destacou na primeira página a história
do músico Renato Rocha, que após ter tocado na banda “Legião Urbana” foi parar nas ruas
como mendigo. A manchete do jornal em letras maiúsculas anunciava o drama: “MÚSICO
DO LEGIÃO DEIXA A RUA E QUER VOLTAR A TOCAR”, ao lado da foto de Renato. O
texto publicado em fundo vermelho chama a atenção do leitor. “Renato Rocha, que gravou
três discos da banda, ensaia na unidade de reinserção social de Paciência e fala sobre sua vida:
‘Na rua tenho liberdade, não me prendo a regras’”.
O jornalismo de interesse humano utiliza uma estética melodramática que apresenta
às audiências um sistema de sentido que insiste em que a política ou a história só
interessam na medida em que afetam as vidas quotidianas e as suas condições, de
puro espectador, mas de envolvência. (PONTE, 2005, p. 64 -65).

1.1 Elementos e características do jornal popular na atualidade
A definição exata do que vem a ser um jornal popular encontra divergência nas
pesquisas acadêmicas e no mercado jornalístico/publicitário. Em comum, os populares são
definidos como aqueles consumidos pelos leitores de baixa renda e classe média, vendidos em
bancas, com noticiário voltado para a cidade onde circulam e linguagem mais acessível.
Amaral (2006, p. 43) descreve os jornais populares como aqueles que “dão mais
destaque às notícias que interferem no cotidiano da população ou que têm características mais
dramáticas”. Bahia (2009), grande estudioso da imprensa, explica que os jornais de
“referência”14, em contraposição, são destinados às classes A e B (com renda acima de 10
salários-mínimos), cujos leitores estariam mais interessados no “mundo público”. Os
populares procuram dar voz às carências dos leitores, seduzindo-os por meio de matérias que

14

Ao contrário do leitor popular, os que são consumidores de jornais de referência são descritos como “líderes
de opinião e consumidores de elevado poder aquisitivo – industriais, comerciantes, executivos, banqueiros,
proprietários de terras, profissionais liberais, altos funcionários de empresas privadas e públicas, universitários,
intelectuais [...] relacionados pelas agências de publicidade como classes A e B.” (BAHIA, 2009, p. 252).
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retratem o seu cotidiano, e transformando-se assim em portadores dos seus interesses diante
dos governantes ou de empresas privadas.
Para falar diretamente com o público-alvo, a linguagem é coloquial, aproximando-se
muitas vezes da fala, com expressões da comunidade e até gírias. No Agora São Paulo, por
exemplo, escreve-se com frequência a palavra “grana” no lugar de dinheiro.
Os jornais de referência [...] precisam antes de tudo ter credibilidade e prestígio
perante os formadores de opinião. [...] Há um consenso de que o discurso padrão
seja o informativo, e, nesse sentido, os jornais estabelecem diariamente um contrato
com os leitores para não transgredir a fronteira da realidade e ficção.
Os jornais auto-intitulados populares baseiam-se na valorização do cotidiano, da
fruição individual, do sentimento e da subjetividade. Os assuntos públicos são
muitas vezes ignorados; o mundo é percebido de maneira personalizada e os fatos
são singularizados ao extremo. O enfoque sobre grandes temas recai sobre o ângulo
subjetivo e pessoal. O público leitor, distante das esferas de poder, prefere ver sua
cotidianidade impressa no jornal, e a informação é sinônimo de sensação e da versão
de diferentes realidades individuais em forma de espetáculo. (AMARAL, 2006, p.
53; 57).

Para o mercado jornalístico, os critérios que definem os jornais como populares ou de
referência levam em conta o preço de capa, segundo definição do IVC (informação pessoal)15
Com esse recorte, os jornais populares atualmente são os que custam até R$ 1. Os
tradicionais, como são chamados pelo IVC, custam acima de R$ 2. Silva explica que:
Na categoria de jornais que custam entre R$ 1 e R$ 2 há os populares, mas também
existem os jornais tradicionais que circulam em cidades do interior e que nada têm
de populares, com cobertura mais voltada para a política. Por isso não há uma
terminologia exata para os jornais dessa faixa de preço entre R$ 1 e R$ 2, embora
eles tenham conteúdo voltado para as camadas populares. (informação pessoal)16.

Além do preço menor em relação aos jornais de referência, os populares quase não
têm assinantes. A receita é proveniente da venda avulsa, feita em banca.
Os jornais objetos desta pesquisa, Agora São Paulo e Extra, custam R$ 1,50 e R$
1,10, respectivamente. Pela metodologia do IVC (informação pessoal)17, portanto, não são
considerados populares, embora não exista uma denominação específica que os defina. A
partir dessa lacuna, e analisando as primeiras páginas desses dois veículos, procurou-se
identificar características discursivas, gráficas e editoriais na tentativa de se aproximar da
configuração do que seja o jornal popular.

15

Informação fornecida em entrevista com o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva, realizada no dia
1º de março de 2013.
16
Idem.
17
Idem.
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Nas páginas desses veículos, há espaço para o drama que seus leitores enfrentam para
conseguir atendimento em estabelecimentos públicos ou terem um serviço privado bem
prestado. Com frequência, são contadas as histórias de moradores que sofrem com lotação do
transporte público, que têm dificuldade em conseguir uma vaga na creche, que esperam por
exames e atendimentos nos hospitais. Os leitores aceitam serem fotografados na situação de
desamparo em que se encontram, confiando que o jornal será o intermediário de seus
problemas diante das autoridades. Seguem alguns desses exemplos de notícias nos jornais
objetos (figuras 1 e 2).
Falta de agulha impede idosa com câncer de fazer exame
A aposentada Ana Truvão, 74 anos, teve uma biópsia no
pâncreas cancelada no Hospital das Clínicas; o HC confirmou a
falta de agulha específica e disse que o exame será feito na
semana que vem.
Figura 1 – Capa do Agora São Paulo de 20 de julho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).
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Clínicas suspende cirurgia já marcada
A família de Vivalda Santos Neves diz que a mulher não pôde fazer a
cirurgia porque não havia anestesistas no Hospital das Clínicas. Ela
tem vários tumores no corpo. Um está na medula, deixando a dona de
casa sem movimentos nas pernas e nos braços. O hospital negou a
falta de anestesistas e informou que uma neurocirurgia que estava
sendo feita antes do horário de Vivalda se prolongou e a cirurgia dela
teve que ser cancelada.
Figura 2 – Capa do Agora São Paulo de 28 de julho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Nesses dois exemplos de reportagens que tiveram destaque na primeira página do
Agora São Paulo, no mês de julho de 2012, nota-se a narrativa dramática do jornal, num
esforço de demonstrar a necessidade das pacientes do hospital público. Os demais leitores
acompanham o drama e se sentem representados na falta de assistência.
Em “O Livro de São Cipriano, uma legenda de massas”, Ferreira (1992, p. 104) trata
do martírio do leitor “ao gosto das compensações populares”. Ao ler histórias trágicas, que
revelam o martírio alheio, o leitor encontra significado no seu próprio cotidiano.
Nas palavras de Ferreira (1992, p. 104-105), “(No martírio) está presente o crime que
se conta, o incêndio visto, o acontecimento fatal que vem colorir o cotidiano sem esperança de
algumas pessoas”.
Para atrair os leitores, os jornais populares no século XIX traziam as histórias de
santificação e de martírios. Os textos seduziam e aguçavam a imaginação dos leitores, ávidos
por saber dos sacrifícios, temores e milagres ocorridos. A vida comum do leitor passava a ser
preenchida com enigmas e entusiasmos a partir das histórias dos suplícios.
O martírio, que muitas vezes se presentifica numa forma especial, o ordálio, é a
forma ritual de pureza do herói. Muito frequente no conto popular, em que ele é
submetido às mais diversas formas de tortura e sai ileso, enquanto simetricamente o
seu antagonista tenta experimentar e morre. (FERREIRA, 1992, p. 112).
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Do ponto de vista da linguagem, os jornais populares usam o recurso do melodrama,
aproximando-se muitas vezes do folhetim. Acidentes e tragédias, principalmente os que
envolvem idosos e crianças, ganham tratamento diferenciado do ponto de vista narrativo para
atrair a atenção e compaixão dos leitores (figura 3). Nas duas reportagens reproduzidas a
seguir, os jornais Agora São Paulo e Extra retratam dois acidentes que deixaram duas
crianças órfãs pela imprudência de motoristas. O Extra é ainda mais dramático ao dar título
para a fala da menina de 2 anos, que perdeu a mãe em Nova Iguaçu (figura 4). O leitor
compartilha desse martírio.
Mãe morre atropelada por ônibus para salvar a filha
Pamela Pereira, 22 anos, morreu quando atravessava na
faixa de pedestres com a filha Bianca, três anos, no colo. Ela
salvou a criança ao jogá-la no chão, evitando que fosse
esmagada pelo ônibus. A família afirma que o ônibus estava
em alta velocidade. A empresa nega. O motorista diz que os
vidros estavam embaçados. Ele será acusado de homicídio
sem intenção e de lesão corporal.
Figura 3 – Capa do Agora São Paulo de 21 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).
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‘O caminhão veio e puuum. Aí, mamãe sumiu e fiquei
dodói’
Sem saber ao certo o que fazia no IML de Nova Iguaçu, foi
assim que a pequena Mirella, de 2 anos, contou como perdeu a
mãe, Márcia da Silva. A menina, a irmã de 19 anos e a avó
ficaram feridas após uma carreta desgovernada invadir a casa
delas. A mãe não resistiu.
Figura 4 – Capa do Extra de 2 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Histórias que envolvem dramas com finais felizes também são frequentes nas
primeiras páginas dos jornais populares. Em julho de 2012, o Extra e o Agora São Paulo
exploraram no alto de suas capas o exemplo de honestidade vindo de um casal morador de
rua, que encontrou um saco com R$ 20 mil e o devolveu ao dono (figura 5). O gesto chamou a
atenção dos leitores que passaram a acompanhar a história.
Morador de rua encontra saco com R$ 20 mil e devolve ao dono
Um casal de moradores de rua achou R$ 20 mil em um saco plástico na
Radial Leste e entregou o dinheiro à PM. A grana havia sido furtada de um
restaurante japonês na região e foi devolvida aos donos. “Só pensei na
minha mãe, que me ensinou que não devo ficar com nada que não é meu”,
disse o homem. O catador de lixo e a mulher receberam uma oferta de
emprego dos donos do restaurante. Um rapaz foi detido sob suspeita de
ameaçar o casal.
Figura 5 – Capa do Agora São Paulo de 10 de julho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).
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O Extra buscou uma moral para o caso e, no título da manchete, afirmou que o casal
deu uma lição aos políticos, buscando uma identificação ainda maior com seu leitor, que é
vítima da corrupção no meio político (figura 6). O jornal não explorou o fato de o dono do
restaurante ter oferecido o emprego ao casal, mas, sim, o sentimento de honestidade que fez o
homem chamado apenas de Jesus no texto a querer dar entrevista na TV para “mostrar à mãe
que mora no Maranhão” que ele é honesto.
MENDIGOS DÃO LIÇÃO A POLÍTICOS
Jesus e a mulher acharam R$ 20 mil na rua e devolveram aos donos. Ele quis
aparecer na TV para mostrar à mãe, que mora no Maranhão, como é bom ser
honesto.
Figura 6 – Capa do Extra de 10 de julho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Nos jornais populares, as manchetes seguem a ordem direta do discurso e costumam
ter verbos no imperativo: saiba, veja, faça, aprenda, confira. Os textos se aproximam de uma
narrativa presente em guias e almanaques, que buscam esclarecer dúvidas dos leitores sobre
os mais variados assuntos, especialmente os econômicos, que atingem o orçamento da casa.
As manchetes costumam ter letras garrafais, com destaque em negrito. Há na primeira
página desses jornais uma profusão de cores, especialmente o vermelho, usadas em fundos de
textos para aumentar a visibilidade dessas publicações nas bancas. A capa de um jornal
popular é autorreferencial e contém todas as informações importantes para que o leitor se
interesse pela compra.
O número de títulos presentes nas capas do Agora São Paulo e do Extra costuma
variar de 10 a, no máximo, 14. O objetivo é levar o máximo de informações para o leitor se
sentir atraído para comprar o jornal. Comparados aos jornais de referência, os jornais
populares costumam ter um número maior de chamadas na primeira página.
As características dos jornais populares são descritas no quadro 1.
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1

Quadro 1 – Características dos jornais populares
Textos menores e imagens maiores

2

Preço menor em relação aos jornais de “referência”

3

Abordagem local e temas de economia popular, futebol, crimes e celebridades

4

Cores em títulos e em fundos de textos que dão maior destaque ao jornal na banca,
onde a venda é concentrada

5

Abuso de tabelas, listas e guias que vendem “facilidade” ao leitor

6

Linguagem que busca se aproximar do leitor, muitas vezes tratado na segunda
pessoa do singular (você)

7

Uso de expressões e gírias: grana no lugar de dinheiro

8

Promoções que são espécies de venda casada disfarçada (modelo “recorte o selo e
cole”)

9

Fotos de mulheres e celebridades em poses sensuais, de biquíni

10 Uso de verbos no imperativo que funcionam como ordens para que o leitor faça algo
Fonte: Elaborado pela autora.

1.2 Breve histórico da imprensa popular e o fait divers
Meyer (1996, p. 58) aponta o ano de 1836 como o do lançamento de dois jornais mais
baratos na França, o La Presse e o Le Siècle, voltados ao público de massa. Ambos
publicavam folhetins cotidianos e custavam a metade do preço dos demais veículos. A
ascensão das massas nas cidades com a alfabetização levou a um crescente número de
leitores. Como os livros eram caros e inacessíveis ao grande público, os jornais passaram a
publicar folhetins em capítulos.
Na expressão de Meyer (1996, p. 58), “Considerando a extrema modicidade do preço
como a base de seu empreendimento, os fundadores de Le Siècle tiveram em vista sobretudo
estender os úteis ensinamentos da imprensa ao maior número possível de leitores”.
Os jornais franceses passaram a publicar romances em série, que Meyer chama de
“ficção em fatias”, buscando tornar o leitor fiel e fazê-lo comprar o periódico no dia seguinte,
aumentando assim a circulação. “Pelos fins de 1836, a fórmula ‘continua amanhã’ entrou nos
hábitos dos leitores” (MEYER, 1996, p. 59).
A novidade provocou uma revolução no jornalismo e uma explosão de assinaturas,
como afirma a autora. “Numa verdadeira guerra, (os jornais) disputam a preço de ouro os
melhores folhetinistas” (MEYER, 1996, p. 59). Os folhetins publicados em série nos jornais
conquistaram leitores de várias camadas. Entre 1836 e 1850, nasceu e floresceu na França “a
imprensa popular, resultado da crescente alfabetização das classes populares, a chamada
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‘grande presse’, que já se pode chamar imprensa de massa, que vai atender à demanda de uma
camada cada vez maior de população” (MEYER, 1996, p. 91).
Conforme expõe Arnt (2001, p. 45), “O editor francês do La Presse, Giradin, foi quem
primeiro compreendeu a demanda de mercado e quem melhor utilizou a potencialidade do
binômio: anúncios, para baratear o custo da edição, e folhetins, para garantir um elevado
número de leitores”.
No século XIX, os jornais são impulsionados pela industrialização, que aperfeiçoou as
técnicas de reprodução de textos, pelo povoamento das cidades e pelo crescimento da
população alfabetizada, cada vez mais em busca de conhecimento. A imprensa passa a se
pautar pelo cotidiano e as informações são buscadas na rua. Os jornais brasileiros do período
seguem o modelo europeu18.
Mas é a partir do surgimento do Le Petit Journal19, em 1º de fevereiro de 1863, que o
jornalista Moise Polydore Millaud cria um novo gênero jornalístico: a venda avulsa, que
permite a distribuição nacional ampliando o número de leitores na França. O jornal
diferenciava-se dos demais pelo preço, “journal à un sou” ou um tostão, e pelo formato
menor.
Odiado pela corajosa imprensa política [...], invejado pela imprensa burguesa, suas
tiragens confirmam o acerto financeiro da proposta: em julho de 1863, ano da
fundação, 33 mil exemplares; em fevereiro de 1866, 262.369. Grandes
acontecimentos (como o caso Troppmann, autor de seis assassinatos e condenado à
pena capital) ou um bom folhetim podiam elevar a 300 mil, até 400 mil a tiragem.
(MEYER, 1996, p. 97).

Romero (2011, p. 128) afirma que o Le Petit Journal foi o primeiro jornal a atingir as
camadas populares pela venda por número, o que o levou a ser o mais barato do mundo.
Essa imprensa popular nascente, mais do que vender jornais ou satisfazer
curiosidades mórbidas, ao estampar a morte, expondo o medo e a insegurança,
provocados pela vida urbana, contribuirá com sua narrativa, tanto para domesticar
esses sentimentos como para abrir possibilidades de que eles fossem enfrentados.
(ROMERO, 2011, p. 131).

18

Em 1827, existiam nove jornais no Rio de Janeiro e 22 nas províncias. “Em 1829, aparece, em São Paulo, o O
Observador Constitucional, de Líbero Badaró, jornalista identificado com posições populares.” (BAHIA, 2009,
p. 49).
19
Romero (2011, p. 129) conta que a consagração do Le Petit Journal ocorreu com o crime conhecido como o
caso Troppmann, que marcou o início da moderna imprensa popular. Em 1869, um agricultor descobriu os
cadáveres de quatro crianças e de uma mulher enterrados em um terreno. Mais tarde, foram achados mais corpos,
todos da família Kinck. O amigo da família, Jean Baptiste Troppmann, confessou os assassinatos ao ser preso
tentando fugir. O jornal cobriu o caso desde o início e mobilizou a população elaborando mapa onde os corpos
foram achados.
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Além do formato, de preços menores e da ampla distribuição, o sucesso do Le Petit
Journal
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vinha do seu conteúdo popular, que privilegiava o fait divers, o acontecimento do

dia, definido como “uma notícia extraordinária, transmitida em forma romanceada, num
registro melodramático, que vai fazer concorrência ao folhetim e muitas vezes suplantá-lo nas
tiragens” (MEYER, 1996, p. 98).
Em Barthes (2009, p. 215), encontra-se a definição completa do que vem a ser o fait
divers. O caso do dia surge onde não há “um catálogo conhecido” na imprensa. “Numa
palavra seria uma informação monstruosa análoga a todos os fatos excepcionais ou
insignificantes, em resumo anônimos, que normalmente classificamos pudicamente na rubrica
dos Varia”.
Não há necessidade de conhecer nada do mundo para consumir um caso do dia; ele
não remete formalmente para outra coisa que não seja ele próprio; evidentemente, o
seu conteúdo não é estranho ao mundo: desastres, homicídios, raptos, agressões,
acidentes, roubos, extravagâncias, tudo isso remete para o homem, para a sua
história, para a sua alienação, para os seus fantasmas, para os seus sonhos, para os
seus medos. (BARTHES, 2009, p. 216).

A narrativa dos jornais populares busca provocar no leitor a surpresa, a curiosidade
para atraí-lo à banca. Em “Ensaios Críticos”, Barthes (2009) afirma que o espanto implica
sempre uma perturbação que é inerente ao fait divers. As histórias demasiadamente humanas
revelam que há por parte dos leitores um prazer na tragédia alheia. Barthes (2009, p. 220) cita
várias notícias que desconstroem a lógica da causalidade, demonstrando algo de bizarro nos
acontecimentos: “Um inglês alista-se na Legião: não queria passar o Natal com a sogra”.
No Agora São Paulo e no Extra encontram-se exemplos de notícias bizarras, que
desconstroem o nexo de causalidade, como nos fala Barthes (2009). Na edição do dia 6 de
junho, o Agora São Paulo publica notícia de um ladrão arrependido que devolve o dinheiro
roubado e ainda dá conselho para a vítima melhorar a segurança da sua casa, evitando assim
novos roubos (figura 7).
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O Le Petit Journal tinha, em 1865, 259 mil leitores diários e, em 1912, 850 mil. “Na França, o preço de cinco
centavos do jornal equivalia a 12,5% do quilo do pão (em 1980, elevava-se para 57% do quilo).” (ARNT, 2001,
p. 46).
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Ladrão devolve grana e dá conselho
Bilhete deixado por ladrão pede “1000 perdões” aos
moradores que tiveram casa assaltada em Tatuí (141 km de
SP). O assaltante, que levou R$ 400 e disse estar
desempregado, voltou ao local devolveu R$ 250 e aconselhou
as vítimas a colocarem cadeados em janelas contra novos
furtos.
Figura 7 – Capa do Agora São Paulo de 6 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Em tom bem-humorado, o Extra publicou no dia 25 de setembro de 2012 a matéria
“Rei Momo dá dica de peso para Ronaldo não sambar no desafio”. O jornal entrevistou o Rei
Momo do Carnaval carioca para dar palpites sobre a dieta que o ex-jogador de futebol
Ronaldo estava enfrentando para emagrecer. No lugar de ouvir uma pessoa que havia
emagrecido, o Extra deu voz a um gordo, no caso o Rei Momo, para dar conselhos ao exjogador. Na edição do dia 13 de julho, o Extra revelou a história de um cachorro vira-lata que
pertencia a traficantes e que abandonou o crime após ser adotado por policiais.
De vira-lata do pó a cão policial
Ele tem o mesmo nome de seu ex-dono, o traficante Thyrso. Há quatro anos, o
cachorro foi apreendido por PMs na Favela do Rolo e mudou de lado. Hoje, ajuda os
policiais a farejar drogas e late quando vê um bandido, dando o alarme.
(Extra, 13/7/2012).

Em agosto, o Extra narrou a bizarra história do sequestro de uma égua pelo tráfico. A
família dona do animal teria pago R$ 300 pelo resgate do animal, de nome Chica, que estava
sendo usada pelos traficantes para transportar drogas (figura 8).
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A volta da Égua Chica
Ricardo, 9 anos, faz festa para Chica que ficou 11
dias sumida. Sequestrada em Bangu, estava com o
tráfico de Jacaré.
CHICA VIROU MULA DO TRÁFICO
FAMÍLIA PAGOU R$ 300 DE RESGATE
Figura 8 – Capa do Extra de 1 de agosto de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

O fait divers traz em si toda a informação. Isso quer dizer que uma notícia de 20 anos
atrás tem o mesmo sentido para o leitor se lida atualmente (PEDROSO, 2001, p. 50). Nos
exemplos citados, daqui a 20 anos, leitores entenderão as notícias do ladrão arrependido e do
resgate da égua Chica, sem necessidade de contextualização.
Guimarães (2013, p. 27) afirma que os eventos do cotidiano, com histórias de pessoas
comuns, fora dos círculos de poder, é que “são a matéria prima do ‘fait divers’”. Não se exige
do leitor conhecimento no campo cultural para consumir as notícias variadas. Tampouco é
necessário temporalidade para que exista compreensão. O leitor compreende o texto e se sente
representado nos dramas expostos dos personagens descritos no texto jornalístico popular.
Em “Folhetim”, Meyer (1996) afirma que o fait divers se apropria do excesso
melodramático, o que leva até o leitor mais culto a ler as histórias bizarras “escondido nos
ônibus, metrô, por cima do ombro do vizinho”. Segundo Meyer (1996, p. 100), a narrativa do
fait divers provoca reações passionais do leitor dando uma ilusão de que ele participa da ação
narrada no jornal.
Não há caso do dia sem espanto (escrever é admirar-se); ora, referido a uma causa, o
espanto implica sempre uma perturbação, uma vez que nossa civilização, qualquer
algures da causa parece situar-se mais ou menos declaradamente à margem da
natureza, ou, pelo menos, do natural. (BARTHES, 2009, p. 219).
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1.3 O jornalismo amarelo americano
Nos Estados Unidos, a partir de 1830, entram em circulação os jornais mais modestos,
voltados para a massa, que dão origem ao nome de “penny press”. Ao contrário da imprensa
popular europeia, os jornais americanos não apostaram na publicação de folhetins, mas, sim,
nas matérias de cunho sensacionalista, fait divers, com apelo aos crimes, escândalos e dramas
familiares.
Os jornais americanos seguiram um caminho que se tornou característico até os dias
de hoje: a inclusão das chamadas matérias de “interesse humano”. Os fatos são
vistos a partir da ótica dos protagonistas – numa forma de narrativa que se aproxima
da ficção. As obras literárias não eram aí publicadas, mas sim na imprensa
especializada. (ARNT, 2001, p. 46).

Os jornais New York World, editado por Joseph Pulitzer, e Journal, de William Hearst,
no fim do século XIX, dão início ao gênero sensacionalista na América. Pulitzer foi o
primeiro a publicar um jornal em cores, com ilustrações e manchetes de conteúdos
considerados exagerados e bizarros. Ele também inovou ao estimular o crescimento das
vendas do jornal dominical, introduzindo nesse dia da semana artigos de entretenimento,
ficção e curiosidades (EMERY, 1962).
Conforme Emery (1962, p. 455), “A equipe dominical tratava de modo semelhante as
histórias de crimes, o drama e a literatura, os feitos de personagens importantes e os casos de
amor”.
Para conter o avanço do World, Hearst21 entra no mercado de jornais de Nova York e
cria o Journal. Os dois veículos passam a brigar por manchetes e pelo menor preço em busca
de maiores tiragens. É dessa época que surge a expressão “imprensa amarela”, que no Brasil
passou a ser traduzida para “imprensa marrom”22. O termo em inglês Yellow Kid referia-se ao
desenho de um menino sem dentes, sorridente e orelhudo que vestia uma camisola amarela,
personagem de uma história em quadrinhos, idealizada por Richard Felton Outcault e
publicada aos domingos no World. Hearst contratou Outcault por um salário astronômico para
desenhar o mesmo Yellow Kid no Journal. Dessa forma, o garoto de camisola amarela, que
21

O primeiro jornal de Hearst, o San Francisco Examiner, de 1887, ficou conhecido por uma célebre frase
atribuída ao jornalista americano Arthur McEwen, que trabalhou no popular: “O que procuramos é a emoção de
uma sensação. Imprimimos o nosso jornal de modo que o leitor ao abri-lo, exclame: ‘Meu Deus’.” (EMERY,
1962, p. 452).
22
Em O papel do jornal: uma releitura, Alberto Dines explica o surgimento do termo imprensa marrom para
designar os jornais sensacionalistas no Brasil: “A expressão foi cunhada pelo, então, chefe da reportagem do
Diário da Noite, Francisco Calazans Fernandes, que sugeriu usar uma cor mais forte – o marrom – para designar
a imprensa amarela, expressão comum no jargão jornalístico ocidental. O DN passou a adotá-la, sendo logo
seguido pelos demais jornais e jornalistas que deram cobertura à campanha.” (DINES, 1986, p. 51).
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retratava os problemas da cidade e do país, passou a simbolizar o jornalismo sensacionalista
presente nas duas publicações (EMERY, 1962, p. 455-456).
Os jornalistas “amarelos” proclamavam em voz alta seu interesse pelo “povo” e se
diziam campeões dos direitos do homem comum; mas, ao mesmo tempo, eles
obstruíam os canais de informações dos quais dependia o homem comum, com um
sensível desrespeito pela ética e responsabilidade jornalísticas. Era uma espécie de
jornalismo gritante, espalhafatoso, sensacional e temerário que seduzia o leitor por
todos os meios possíveis [...] Fazia do elevado drama da vida um significante
melodrama e torcia os fatos da vida quotidiana em qualquer coisa que melhor
conviesse para promover a venda dos jornais pelos pequenos jornaleiros a gritarem
suas manchetes. (EMERY, 1962, p. 448).

Nos dois jornais americanos, as manchetes passaram a ser o grande atrativo da capa
para atrair os leitores. As letras tornaram-se maiores, em negrito, modelo que é utilizado até
hoje pelos jornais populares. Já os textos ficaram mais curtos, com linguagem mais didática.
A tiragem desses jornais chegava a 1 milhão por dia (WAINBERG, 2003).
“O jornalismo sensacionalista americano introduz como técnicas inovadoras títulos de
impacto, utilização intensa de material fotográfico, a impostura e a falsidade no relato dos
fatos, a introdução do suplemento dominical e alguma simpatia pelos desprotegidos sociais”
(WAINBERG, 2003, p. 106).

1.4 O jornalismo popular no Brasil
O jornalista e historiador José Veríssimo aponta que o carioca Gazeta de Notícias,
lançado em 1875, inaugurou no Brasil o modelo de “jornal barato, popular, livre de
compromissos partidários ou similares, e também o jornal fácil de fazer, sem sistema na
distribuição de matéria” (VERÍSSIMO, 1907, p. 41 apud MEDEIROS, 2009, p. 14). O jornal
manteve-se até o começo do século XX.
Segundo Medeiros (2009, p. 23), “A Gazeta de Notícias foi um dos maiores jornais
brasileiros do início do século XX onde João do Rio atuou por vários anos e colaborou ao
implantar o modelo mais bem acabado de reportagem no país”.
No Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, o jornal Atualidade mobilizou
negros, ex-escravos e mulatos para venda avulsa pelas ruas da cidade. Em 1872, foram
criados quiosques de vendas de jornais, que no século XX transformaram-se em bancas de
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jornais e revistas como existem hoje, segundo conta Bahia (2009)23. Em São Paulo, o jornal A
Província de São Paulo, hoje O Estado de S. Paulo, foi o primeiro a ter venda avulsa, em
1875.24
O Jornal do Brasil descrevia-se como o mais popular diário desde 1894, publicando
palpites e resultados do jogo do bicho, marchas de carnaval e noticiário sobre crimes. O
jornal, fundado em 1891, criou a coluna “Queixas do Povo” e procurou associar sua imagem à
de “benfeitor dos pobres” (BARBOSA, 2007, p. 35-37).
Barbosa e Enne (2005, p. 69) indicam que os jornais do Rio, na década de 1920,
passaram a apelar para a sensação dos leitores com espaço maior para matérias sobre
tragédias e crimes. As autoras citam texto de 1916, publicado no jornal O Paiz, que apontava
para o gênero sensacionalista:
É corrente entre certos jornais ilustrados do Rio a exibição de horrores. Qualquer
crime ou acidente serve de pretexto para gravuras repelentes: crânios abertos, braços
decepados, olhos esgazeados e mãos crispadas pela dor. Se é demasiado consagrar a
notoriedade dos criminosos pela divulgação do retrato – a não ser nos casos em que
tal publicidade auxilie a ação policial – não se compreende essa maneira de
interessar os leitores. Que sadismo barato esse que se pretende atribuir ao nosso
público! (BARBOSA; ENNE, 2005, p. 69).

A imprensa popular de grande circulação se consolida no Brasil no século XX, com
os jornais Última Hora (UH), de Samuel Wainer, criado para ser um instrumento político de
apoio a Getúlio Vargas, a Luta Democrática, que surge para combater Vargas e promover
Jânio Quadros e Afonso Arinos (PEDROSO, 2001, p. 28-29)25, e com o Diário da Noite, de
Assis Chateaubriand. A primeira edição do UH saiu em 12 de junho de 1951, com o slogan
“Um jornal vibrante, uma arma do povo”26.

23

“Os quiosques rapidamente ganham as ruas centrais do Rio e de São Paulo [...] na sua parte exterior, exibem
desenhos e cartazes; no amplo espaço interior, estocam jornais, revistas, livros, flores, doces, frutas, charutos,
cigarros, algumas miudezas, café e refresco.” (BAHIA, 2009, p. 24-25).
24
O jornal A Província de São Paulo “inova encarregando o ajudante de impressor, Bernard Gregoire, de vender
jornal nas ruas. Com uma buzina e montado num cavalo, Gregoire altera a paisagem paulistana e até provoca
alguns protestos de vigilantes defensores do sossego urbano que se queixam da mercantilização da imprensa.”
(BAHIA, op. cit., p. 25).
25
O slogan do jornal Luta Democrática era “um jornal de luta feito por homens que lutam pelos que não podem
lutar” (PEDROSO, 2001, p. 30).
26
O jornal Última Hora criou estratégias para anunciar o novo produto aos leitores cariocas. Em 1951, foi
lançada a campanha para que “cada teatro do Rio de Janeiro reservasse um minuto do espetáculo para anunciar o
surgimento do jornal do povo que iria nascer. [...] Decidimos que os exemplares do jornal seriam entregues
diretamente às bancas dos jornaleiros, uma novidade revolucionária para a época, e compramos oito
caminhonetes. Para dar impressão de que a frota era muito maior, desenhamos números altos na carroceria – 36,
42 e assim por diante.” (WAINER, 1987, p. 134; 141-142).
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O Última Hora27 inovou ao publicar a primeira foto em cores de um time de futebol
na primeira página do jornal, quando o Fluminense se consagrou campeão carioca. A última
página do segundo caderno do jornal era dedicada exclusivamente às notícias esportivas, com
fotos coloridas. Outra importante novidade na imprensa popular foi a criação das seções “Fala
o povo”, que registrava na redação as reivindicações dos leitores, e “Muro das Lamentações”:
aos finais de semana um repórter e um fotógrafo paravam com o carro do jornal em uma praça
do Rio para recolher as queixas da população. Em seu livro de memórias, Wainer (1987, p.
187) conta que a comunicação com os leitores foi imediata.
Segundo Wainer (1987, p. 146), “Foi uma explosão. Iam para o céu, na seção (Fala o
Povo), os benfeitores do povo, e para o inferno, seus inimigos. ‘Hoje vai para o inferno o
diretor de tal repartição porque mandou cortar a luz de fulano’”.
Em São Paulo, o Diário da Noite, do grupo Diários Associados, era descrito pelos
jornalistas da época como o jornal que trazia “cadáver, macumba e sexo” para os leitores. O
jornal de Assis Chateaubriand dramatizava a realidade, notadamente sensacionalista, com
notícias pautadas pelo extraordinário e por crimes. “Com grandes manchetes coloridas,
proporá que a cidade (de São Paulo) seja entendida como um espaço chocante, onde já não era
mais possível andar despreocupadamente, onde a vida e a saúde corriam um risco iminente,
ameaçadas por todo tipo de perigo” (ROMERO, 2011, p. 44).
Na década de 50 tínhamos um volume diário de 5,7 milhões de exemplares de
jornais para uma população de 52 milhões de habitantes. Chegamos ao ano 2000
com uma tiragem de 7,8 milhões de jornais para uma população estimada em mais
de 170 milhões de pessoas. A população brasileira cresceu mais de 200%, enquanto
a tiragem diária de jornais ampliou-se apenas 40%, na última metade do século XX.
(MELO, 2003, p. 148).

O Notícias Populares (NP)28 surge em São Paulo, em 1963, para se opor ao Última
Hora. Durante seus 37 anos, o NP manteve-se fiel à fórmula “sexo, crime e esporte”, que lhe
garantiu bons resultados de vendas nas bancas, como mostram os autores Campos Jr. et al.
(2011) em “Nada mais que a verdade: a extraordinária história do jornal Notícias Populares”.
Na década de 1970, o Notícias Populares tinha na cobertura policial seu diferencial,
ao lado das fotos de mulheres nuas e de cadáveres estampadas na primeira página. Muitos
27

Na redação de Última Hora, Nelson Rodrigues, que já era um importante dramaturgo, foi trabalhar como
jornalista a convite de Samuel Wainer. No jornal, teve início a coluna “A vida como ela é”.
28
Em 1965, a empresa Folha da Manhã, atual Grupo Folha, comprou o título do Última Hora, de Samuel
Wainer, e o Notícias Populares, criado dois anos antes pelo jornalista Jean Mellé. “Do ponto de vista
empresarial, os dois novos populares do Grupo Folha estavam com prejuízos acumulados [...] o Última Hora
acabou sendo preterido e acabaria em franca decadência.” (CAMPOS JR. et al., 2011, p. 60-61).
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repórteres policiais do NP costumavam andar armados e chegavam ao local do crime antes
mesmo da polícia. A piada que circulava na redação era de que se houvesse detector de metais
na redação, o jornal jamais chegaria às bancas (CAMPOS JR. et al., 2011, p. 49).
Em uma de suas fases áureas de cobertura policial, em 1973, o jornal chegou a
publicar 24 manchetes policiais em 31 edições.
O investimento cada vez maior em polícia foi o que consolidou essa reputação. O
aumento no número de cadáveres estampados na capa, notado pouco tempo depois,
apenas reforçou a consagração do bordão (espreme que sai sangue) [...] Além dos
crimes, o jornal também voltava à carga com mais e mais mulheres vestindo menos
e menos roupas. “Se o NP não é um jornal de vanguarda, é um jornal de retaguarda”,
era o comentário que circulava na redação, comemorando a polpuda quantidade de
glúteos estampados em suas páginas. (CAMPOS JR. et al., 2011, p. 94).

O Notícias Populares também contribuiu para reforçar a ideia de que os jornais
populares não são sérios por publicarem matérias inverossímeis. Para aumentar a circulação, o
jornal inventava notícias mesmo que depois tivesse que desmenti-las em suas próprias
páginas. O caso mais famoso, de 1975, é o do Bebê Diabo. Durante um fim de semana de
poucas notícias, a equipe de plantão resolveu investir no nascimento de uma criança no ABC
com prolongamento do cóccix. A partir dessa informação, o jornal criou a manchete “Nasceu
o Diabo em São Paulo”. A ficção permaneceu na capa do Notícias Populares durante 27 dias
e fez a tiragem aumentar de 70 mil para 150 mil exemplares/dia (CAMPOS JR. et al., 2011, p.
104). A partir de então, o NP se tornou refém de suas próprias invenções e começou a
enfrentar um problema que mais tarde o levaria a fechar as portas: a falta de credibilidade.
Para evitar os rótulos de irresponsável e sensacionalista, a solução encontrada pelos
jornais populares que surgiram na década de 1990, como o Extra e o Agora São Paulo foi
apostar no jornalismo de serviço. Com isso, a cobertura policial ganhou novas formas e a
presença de fotos de cadáveres e de mulheres nuas foi sensivelmente reduzida nas primeiras
páginas.
No Rio de Janeiro, na década de 1980, dois jornais populares disputavam a preferência
do público: o Última Hora carioca, em crise financeira, e O Dia, que circula atualmente. Os
dois jornais passaram a brigar por manchetes sensacionalistas.
No início dos anos 1980, trata-se de um jornal (Última Hora) em crise, com
substancial perda de público e anunciantes, voltado exatamente para as classes mais
baixas em termos de estratificação socioeconômica. Seu conteúdo, neste sentido, é
predominantemente sensacionalista, com destaque para matérias policiais e fait
divers, construídas em tom melodramático e com forte apelo popular,
principalmente por carregar marcas da linguagem coloquial e da oralidade.
(BARBOSA; ENNE, 2005, p. 77).
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Em São Paulo, na mesma década de 1980, a disputa entre o mercado de leitores
populares dava-se entre os jornais Diário Popular, Folha da Tarde e Notícias Populares, os
dois últimos pertencentes ao Grupo Folha, e se estendeu até o fim da década de 1990, quando
a Folha da Tarde e o Notícias Populares deixaram de existir, dando lugar ao novo jornal
Agora São Paulo, criado em 1999.
A máxima “espreme que sai sangue” identificada com o extinto jornal paulista
Notícias Populares29 (1963 a 2001) deu lugar a um jornalismo de serviço e de entretenimento,
com reportagens sobre novas fontes de renda para o leitor, que passou a ser tratado como um
consumidor/contribuinte. Os crimes permanecem, mas o espaço nas primeiras páginas é
menor e só é alçado à condição de manchete quando têm elementos considerados
extraordinários, com maior repercussão, como será visto no capítulo 2, no qual serão
analisadas as reportagens sobre crimes no Agora São Paulo e no Extra.

1.5 Cariocas escolhem em votação o nome do jornal Extra
Em 1998, as Organizações Globo criam o jornal Extra para conter o crescimento do
concorrente O Dia, que era líder de mercado de populares no Rio de Janeiro. O objetivo era
oferecer um jornal para as classes populares. O nome Extra foi escolhido pela população
carioca, em uma ação promocional realizada pela empresa que demonstrou sua clara intenção
de se tornar próxima dos leitores. O slogan do jornal é “Extra, o jornal que você escolheu”.
Na página da Infoglobo (2013), o Extra é definido como “um produto de preço acessível,
linguagem simples, sem desprezar o jornalismo de profundidade [...] É um jornal que faz
parte da vida do leitor e ajuda a compreender a realidade que o cerca”.
Segundo o diretor executivo da Unidade Populares do Extra, Luiz André Alzer, o
jornal nasceu inspirado no modelo de jornalismo que oferece brindes aos leitores que
compram o jornal (informação pessoal)30. O leitor recorta o selo que se encontra na primeira
página, cola em uma cartela e, ao final de uma semana comprando o jornal, paga um valor a
mais por um determinado brinde.

29

Texto publicado na capa da última edição do Notícias Populares, em 20 de janeiro de 2001: “O Notícias
Populares viveu muitas glórias em seus 37 anos de vida. Foi a marca registrada do jornalismo popular brasileiro.
Revolucionou com assuntos polêmicos, textos curtos, uso de gírias, títulos e fotos grandes. O sucesso dessa
fórmula de jornalismo foi parcialmente copiado e transferido para a TV. [...] As informações que o leitor pagava
para ler no jornal passaram a chegar gratuitamente em sua casa, pela TV.” (CAMPOS JR. et al., 2011, p. 242).
30
Informação fornecida em entrevista realizada com Luiz André Alzer, diretor executivo da Unidade Populares
do Extra, em 21 de novembro de 2012.
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Segundo dados do Instituto de Pesquisa Marplan, de 2012, a maioria dos leitores do
Extra (52%) é composta pelo público feminino (informação pessoal)31. O jornal tem 51% dos
leitores na classe C, 39% na classe B, e 9% entre D e E. Grande parte (44%) tem o ensino
médio, 38% completaram os estudos até o ensino fundamental e 22% a universidade.
O Extra nasce no dia 5 de abril de 1998, um domingo, com a promoção selo premiado,
que dava aos leitores um conjunto de quatro panelas com teflon. A primeira manchete era
sobre casa própria: “Caixa vende e financia oito mil imóveis no Rio”, em negrito e ocupando
as seis colunas da primeira página. A foto principal, abaixo da dobra, era da atriz Luiza
Brunet anunciada como colunista do jornal, ao lado de outras celebridades como Angélica, o
cantor Tony Beloto (dos Titãs) e o humorista Tom Cavalcante. Aos domingos, o jornal
custava R$ 0,50 e, durante a semana, R$ 0,25.
Desde seu lançamento, em 1998, foram realizadas 150 promoções, que ofereceram
desde jogos de copos, relógios, bíblias, atlas, camisas de times de futebol, até celulares. Cada
promoção dura, em média, 60 dias. “A promoção faz parte do Extra” (informação pessoal)32,
diz Alzer. Apenas no Carnaval e na semana entre o Natal e o Réveillon é que o jornal não
oferece brindes. “Brinde é o que vende jornal. Se tirarmos as promoções, nossas vendas que
hoje são em torno de 300 mil exemplares caem para 150 mil” (informação pessoal)33, afirma
Alzer. Além dos brindes, o Extra também tem os chamados produtos agregados, que são
fascículos vendidos nas bancas aos domingos, como livros de inglês e simulados para prova
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Alzer explica que as promoções servem como “uma degustação do jornal e também
para fidelizar o leitor” (informação pessoal)34. A promoção ajuda a aumentar as vendas e a
audiência do jornal, além de trazer uma maior receita publicitária (que responde a 60%, no
caso do Extra).
O Extra é formado por 3 cadernos (Extra, Jogo Extra e Sessão Extra). Em 2012, a
redação tinha 125 jornalistas, entre repórteres, editores, fotógrafos e diagramadores. No
primeiro caderno, os assuntos dividem-se pelas editorias Geral, Brasil, Economia, Tecnologia
e Educação. O segundo caderno, Jogo Extra, contém as informações sobre esportes. O
terceiro caderno, Sessão Extra, aborda as notícias de televisão, cinema, shows e espetáculos.

31

Informação fornecida em entrevista realizada com Luiz André Alzer, diretor executivo da Unidade Populares
do Extra, em 21 de novembro de 2012.
32
Idem.
33
Idem.
34
Idem.
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“O Extra fala para a classe que mais movimenta a economia no país. O sucesso do
jornal é a prova de que é possível fazer jornalismo popular de qualidade, com informação
simples e didática, sem perder a irreverência”, afirma Alzer (informação pessoal)35.

1.6 Agora São Paulo: o jornal das panelas e dos aposentados
O jornal Agora São Paulo surgiu em 1999, em substituição à antiga Folha da Tarde,
do Grupo Folha da Manhã. Dois anos depois, o jornal também preencheria a lacuna deixada
com o fechamento do Notícias Populares.
Na edição que anunciava o fim do NP, em 20 de janeiro de 2001, circulou também um
suplemento convidando os leitores a passarem a ler o novo jornal Agora São Paulo. O Grupo
Folha, responsável pelas duas publicações, explicava aos leitores que decidira concentrar seus
esforços editoriais em somente um produto popular, no caso, o Agora São Paulo. Abaixo da
dobra da capa, com o título “Um novo jornal para você”, um texto convidava o leitor a ler o
novo jornal.
Gostaríamos de convidar você, leitor do NP, para passar a ler o Agora São Paulo, o
jornal líder em vendas nas bancas da região metropolitana. Com muito mais páginas,
visual moderno, noticiário mais atualizado, promoções e um preço também
acessível, com certeza o Agora tem tudo para satisfazê-lo. Nele você encontrará a
mais completa cobertura esportiva da imprensa paulista, tudo sobre a vida dos
artistas e o que acontece na TV, além das principais notícias da cidade, do país e da
economia que interferem no seu dia-a-dia, numa linguagem muito fácil de entender.
(CAMPOS JR. et al., 2011, p. 242, grifo do autor).

Seguindo os passos do Extra, que já via sua circulação aumentar, o Agora São Paulo
também teve seu nome escolhido em uma votação popular, que oferecia prêmios. A mesma
coleção de panelas foi o primeiro brinde oferecido aos leitores paulistas.
“Também a exemplo do primo carioca, a nova publicação teria promoções e outros
anabolizantes para fazer saltar as vendas. Até os prêmios foram copiados do Globo popular:
panelas, aparelhos de jantar e uma Bíblia”, disse Campos Jr. et al. (2011, p. 219).
Desde sua criação, em março de 1999, o Agora São Paulo se consolidou como um
veículo de mídia que presta serviço para quem quer se aposentar ou para quem já se
aposentou. Essa forte ligação com o público específico explica a liderança do jornal nas
vendas em bancas paulistas. As manchetes monotemáticas sobre o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) evidenciam a exclusão de outros temas importantes para as classes
35

Informação fornecida em entrevista realizada com Luiz André Alzer, diretor executivo da Unidade Populares
do Extra, em 21 de novembro de 2012.
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populares. Para manter diariamente o assunto sobre aposentadoria, o jornal busca decisões
judiciais sobre Previdência nos tribunais de todo o país.
O editor responsável pelo Agora São Paulo, Camargo afirma que:
O Agora começou seguindo o mesmo modelo do Extra, oferecendo brinde e
promoções. O jornal nasceu para prestar utilidade para a vida do leitor, falando da
cidade onde ele mora e das relações dos moradores com o serviço público. Por isso
prestamos serviço aos aposentados. (informação pessoal)36.

O Agora São Paulo é conhecido como jornal dos aposentados por apresentar
exaustivamente o tema da Previdência nas manchetes. O leitor que recebe o benefício do
INSS se sente fortemente representado pelo jornal, que fielmente mantém os assuntos
relacionados à Previdência na capa. Segundo Camargo, as manchetes que mais vendem jornal
são as que mostram ao aposentado “como ele pode se dar bem, conseguindo uma revisão do
seu benefício ou uma correção que lhe garanta mais dinheiro no orçamento” (informação
pessoal)37.
O Agora São Paulo também é composto por três cadernos: Agora São Paulo, Vencer
e Show!. Em 2012, a redação tinha 80 jornalistas. No primeiro caderno, os assuntos dividemse pelas editorias Nas Ruas, Grana, Defesa do Cidadão, Brasil e Mundo. O caderno Vencer
contém as informações sobre esportes e o caderno Show!, em formato menor, traz notícias
sobre televisão e entretenimento. Na primeira página é publicada uma charge, de conteúdo
político, de terça a domingo.
O jornal obteve a liderança nas vendas em banca em São Paulo, em 2004, quando a
circulação média atingiu 80,2 mil jornais/dia. As vendas do Diário de S. Paulo começaram a
seguir em queda a partir de 2002, um ano após ser vendido para as Organizações Globo. Em
2002, segundo o IVC (informação pessoal)38, o Diário fechou o ano com 99,6 mil exemplares
vendidos, em média. Em 2004, a circulação média havia caído para 78,9 mil exemplares e
para 72,8 mil, em 2005.
Em 2001, os funcionários da redação do Diário Popular foram informados sobre a
venda do jornal para a Infoglobo. Um dos diferenciais do antigo Dipo, como era conhecido
dos leitores, era a cobertura sobre o funcionalismo público em São Paulo. Todas as segundasfeiras, o jornal publicava uma manchete voltada para o público servidor. Logo que a nova

36

Informação fornecida em entrevista com Nilson Camargo, editor responsável pelo Agora São Paulo, realizada
no dia 15 de fevereiro de 2013.
37
Idem.
38
Informação fornecida em entrevista com o presidente-executivo do IVC, Pedro Martins Silva, realizada no dia
1º de março de 2013.
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direção da Globo assumiu o comando do jornal, a redação recebeu uma ordem para não
publicar mais matérias ou manchetes para os servidores. Da noite para o dia, sem qualquer
explicação para o leitor, o jornal parou de atender as reivindicações dessa importante
categoria. Entre as justificativas internas estava a informação de que o novo jornal, Diário de
S. Paulo, procuraria ser menos popular, buscando atrair o público da classe B.
Em setembro de 2001, nas primeiras semanas de publicação do Diário de S. Paulo, a
coluna “Deu no Poste”, que trazia o resultado do jogo do Bicho deixou de ser publicada. Logo
após o fim da coluna, os jornalistas recebiam telefonemas desaforados de leitores reclamando
da falta do resultado do jogo do bicho. Muitos ameaçavam não comprar mais o jornal. O
Agora São Paulo, que completava dois anos de existência, rapidamente preencheu essa
lacuna, passando a publicar a coluna “Bicho”, com o resultado do jogo. Sabendo da
característica do brasileiro de tentar a sorte em busca de ficar rico, o Agora São Paulo
conseguiu atrair leitores órfãos do Diário e, assim, aumentar suas vendas. A coluna é
publicada até hoje com um aviso de que se trata de uma contravenção, para evitar que o jornal
sofra processos: “O Agora publica o resultado do jogo do bicho para demonstrar que as
atitudes do poder público são insuficientes para combater a contravenção”, diz o texto.
Em “Cultura das Bordas”, Ferreira (2010, p. 70) faz uma reflexão sobre o popular jogo
do bicho ao analisar os livros de magia e de tramoias, nos quais há sempre a presença de
práticas enganadoras.
Nas palavras de Ferreira (2010, p. 72): “(O jogo do bicho) guarda uma organização
imaginária e simbólica bem complexa, além dos aspectos lúdicos, e recupera os traços de uma
numerologia divinatória e de uma emblemática que projeta traços animistas persistentes na
vida popular”.
Baseado nesse percurso histórico, no próximo capítulo serão analisadas as primeiras
páginas dos jornais populares Agora São Paulo e do Extra, no período que se estende de 5 de
junho a 31 de outubro de 2012. A pesquisa tem início com a publicação nos jornais do crime
que ficou conhecido como caso Yoki e termina com o capítulo final da telenovela “Avenida
Brasil”, da TV Globo, que teve grande repercussão nos jornais devido a seu sucesso de
público.
O objetivo é fazer uma avaliação crítica das capas dos jornais objetos para buscar
conceitos e formas de entendimento sobre o que vem a definir esse segmento de mídia
impressa na atualidade, passando por estudiosos envolvidos na cultura popular e na área da
comunicação.
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CAPÍTULO 2 – O JORNALISMO POPULAR DO AGORA SÃO PAULO E DO EXTRA
O executivo Marcos Matsunaga Yoki foi morto a tiros e esquartejado pela própria
mulher, Elize Matsunaga, no apartamento do casal, em São Paulo em maio de 2012. A polícia
descobriu o assassinato em junho daquele ano, período em que começa esta pesquisa. A
história ganhou grande repercussão nos dois jornais objetos e contribui para a análise da
cobertura das notícias policiais na impressa popular contemporânea.
Partindo da análise das manchetes (título principal na primeira página de um jornal),
verifica-se que o Agora São Paulo recorre mais à exaustão ao gênero de jornalismo de
serviço, com maior número de reportagens didáticas que ensinam o leitor a resolver
problemas do dia a dia. Durante todo o período desta pesquisa, o jornal paulista publicou 133
manchetes sobre o tema Previdência (26 em junho, 26 em julho, 31 em agosto, 30 em
setembro e 20 em outubro).
Em 149 dias de edições analisadas, apenas 15 manchetes do Agora São Paulo (quadro
2) não versavam sobre aposentadoria ou demais temas referentes ao INSS, como o pagamento
do auxílio-doença ou da pensão por morte para viúvas. Dessas 15 manchetes de assuntos
variados, cinco são sobre eleições, cinco de economia, duas sobre crimes, uma de política,
uma internacional e uma de esportes. Isso mostra que o Agora São Paulo está fortemente
identificado com o público aposentado, a quem dedica a maioria de suas manchetes com
informações sobre pagamento ou revisão do benefício na Justiça. Calendários e agendas
oficiais do INSS, que lembrem determinadas datas de pagamento, como o 13°, são assuntos
alçados à manchete no jornal paulista.
A única manchete internacional, durante o período da pesquisa, refere-se a um crime
ocorrido nos Estados Unidos: “Atirador invade cinema na estreia do Batman e mata 12”,
publicada no dia 21 de julho de 2012. O estudante de medicina James Holmes, de 24 anos,
matou 12 pessoas e feriu outras 58 durante a sessão de estreia do filme “Batman – o cavaleiro
das trevas ressurge”, dentro de um shopping no Colorado. O crime guarda semelhanças com o
ocorrido em São Paulo, em 1999, quando o também estudante de medicina Mateus da Costa
Meira, de 24 anos, invadiu armado uma sala de cinema do Morumbi Shopping, em São Paulo,
e disparou contra a plateia, matando três pessoas e ferindo outras cinco.
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Quadro 2 – As 15 manchetes do Agora São Paulo que não tratam de Previdência
Libertadores é do Timão
(5/7/2012)
PM defende ação que matou empresário com tiros na cabeça
(20/7/2012)
Atirador invade cinema na estreia do Batman e mata 12
(21/7/2012)
Conta de luz de residência deve cair a partir de agosto
(27/7/2012)
Liberada a grana da Nota Fiscal Paulistana
(2/10/2012)
Veja os planos de saúde com venda suspensa em SP
(3/10/2012)
Serra, Russomano e Haddad travam disputa voto a voto
(7/10/2012)
Serra e Haddad atropelam Russomano na reta final
(8/10/2012)
Haddad cai em redutos petistas e cresce em regiões tucanas
(9/10/2012)
Matança em Taboão da Serra
(10/10/2012)
Shoppings têm 19 mil vagas temporárias para o fim do ano
(12/10/2012)
Operadora manda cliente jogar celular na parede
(16/10/2012)
Quadrilha de Zé Dirceu é condenada no Supremo
(23/10/2012)
Síndico Haddad será o prefeito de São Paulo
(28/10/2012)
Haddad promete uma São Paulo para todos
(29/10/2012)
Fonte: Elaborado pela autora.

As manchetes do Agora São Paulo são sempre diagramadas em cinco colunas, o que
significa que ocupam todo o espaço horizontal da capa (total de colunas da primeira página) e
costumam ter duas linhas de texto, em letras garrafais e em negrito. Essa forma de
diagramação deixa a capa em evidência nas bancas. O projeto gráfico do jornal paulista prevê
também um fundo vermelho em duas palavras da manchete, funcionando como um grifo.
Cada capa tem entre 12 e 14 chamadas de reportagens.
No Extra, os assuntos publicados nas manchetes são bem mais variados. De 5 de
junho a 31 de outubro de 2012, foram 41 manchetes de economia, 40 de polícia, 34 sobre
cotidiano (que envolve a cidade do Rio), 13 de serviço ao leitor, com títulos usando sempre o
verbo no imperativo, 9 de esportes, 6 de humor e entretenimento, 5 de eleições e 1 de
internacional. As manchetes de economia também são voltadas à prestação de serviço, sendo
algumas delas voltadas para o público aposentado.
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Assim como no Agora São Paulo, a única manchete internacional publicada no Extra,
durante o período da pesquisa, foi a do massacre no cinema americano, durante a sessão do
filme do Batman. Na edição do dia 21 de julho de 2012, o Extra publicou a manchete “Parecia
filme, mas era real”, com aspas de um dos jovens que estavam no local do crime.
O Extra costuma publicar títulos com humor e ironia para os mais variados temas. No
dia 24 de setembro de 2012, por exemplo, a manchete “Que fase! Vitória contra o lanterna
vira até manchete” é uma brincadeira contra o mau rendimento do time Flamengo, que no dia
anterior conseguiu ganhar contra o Atlético de Goiás, após uma série de derrotas no
Campeonato Brasileiro. A primeira página do dia 10 de outubro de 2012 “Não é piada de
(men)salão” fazia um trocadilho com a expressão piada de salão. A manchete informa ao
leitor sobre a condenação na Justiça de José Dirceu, Delúbio Soares e José Genoíno, acusados
de envolvimento no caso de suspeita de corrupção e compra de votos. O texto é irônico:
“Lembra que o Delúbio riu primeiro e disse que o mensalão ia virar piada de salão? É... Mas,
no Brasil de hoje, ri por último quem é honesto e não debocha da Justiça”.
O Extra não segue um padrão para a diagramação das manchetes. Durante a pesquisa,
foram encontrados títulos em seis colunas, em quatro colunas, até em 2,5. A edição é mais
ousada se comparada à do Agora São Paulo. É comum também manchetes que são aspas de
personagens entrevistados ou transcritos nas reportagens, o que é raro de ser verificado no
jornal de São Paulo. O Extra também costuma publicar a manchete em fundo colorido, preto
ou vermelho, cores do logotipo do jornal.
Diferentemente do Agora São Paulo, durante a pesquisa foram encontradas manchetes
destinadas para um público que vai além dos aposentados do INSS, como servidores públicos
federais e estaduais, militares do Exército e da Marinha, pais de família que querem comprar
um carro ou trocar o atual veículo por um modelo novo zero quilômetro, inquilinos que
sonham trocar o aluguel pela casa própria, trabalhadores que pagam caro pelo plano de saúde
porque não têm atendimento de qualidade nos hospitais públicos e postos de saúde, donas de
casa que buscam economizar na compra no mercado e na feira. Os títulos, assim como no
jornal popular paulista, são escritos na ordem direta, de abordagem rápida e didática para
facilitar a leitura (quadro 3).
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Quadro 3 – Exemplos de manchetes de economia no Agora São Paulo e no Extra
Exemplos de manchetes de economia no Agora São Paulo
Aposentados terão calendário para pagamentos de atrasados
(5/6/2012)
Justiça amplia direitos de aposentados por invalidez
(19/6/2012)
Tempo do auxílio-doença entra na conta da aposentadoria
(6/7/2012)
Aposentado não precisa devolver ao INSS grana recebida a mais
(8/7/2012)
Trabalhadores se dão bem com novo cálculo da aposentadoria
(15/7/2012)
Depressão e obesidade dão aposentadoria por invalidez
(30/7/2012)
Governo aumenta a bolada para pagar atrasados do INSS
(1/9/2012)
INSS mandará em janeiro os avisos da revisão dos auxílios
(5/9/2012)
Registro em carteira garante tempo para a aposentadoria
(6/9/2012)
Trabalhador com dois empregos pode ter grana do INSS de volta
(1/10/2012)
Guia traz 100 respostas para suas dúvidas na aposentadoria
(21/10/2012)
Exemplos de manchetes de economia no Extra
Caixa derruba os juros da casa própria e prazo passa a 35 anos
(6/7/2012)
Estado dá aumento de até 6% a aposentados e pensionistas
(12/6/2012)
Concessionárias facilitam o crédito para compra de carro
(21/6/2012)
Produtos orgânicos saudáveis são 300% mais caros
(23/6/2012)
Estado dá pacotão de benefícios para os servidores da educação
(29/6/2012)
Estado cria pacote de benefícios para 9 mil da Educação
(12/7/2012)
Plano de saúde fica mais em conta para 8 mil servidores do Rio
(13/7/2012)
Conta de água vai subir o dobro da inflação
(17/7/2012)
Aposentado terá aumento real
(18/7/2012)
Eletrodomésticos facilitam a vida das donas de casa
(28/7/2012)
Artigos de verão saem 70% mais baratos no inverno
(30/7/2012)
Supermercados fazem guerra de preços, e cliente sai ganhando
(24/10/2012)
Trabalhador vai poder usar FGTS na reforma da casa
(25/10/2012)
Fonte: Elaborado pela autora.
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O Agora São Paulo e o Extra oferecem espécies de receitas de felicidade, com
manchetes que funcionam como guias para o leitor aprender a ter mais dinheiro, mais tempo.
A narrativa ensina a organizar a vida, oferecendo praticidade. Isso é revelado no excesso dos
verbos no imperativo (veja, saiba, faça, aprenda). Os títulos funcionam como ordens e alertas.
Durante o período da pesquisa, o Agora São Paulo publicou 39 manchetes com verbos no
imperativo, principalmente o verbo “veja”, que apela para o estímulo visual do leitor. No
Extra, foram 11 manchetes com verbos no imperativo (quadro 4).
Quadro 4 – Exemplos de manchetes no Extra e no Agora São Paulo com verbo no imperativo
Exemplos de manchetes no Extra com verbo no imperativo
Conheça 10 exercícios para você melhorar a memória
(1/7/2012)
Veja como ficam os salários de 500 mil servidores
(6/7/2012)
Como comprar mais, gastar menos e usar bem o cartão de crédito
(16/7/2012)
Saiba que alimentos ajudam seu filho na escola
(29/7/2012)
Saiba quais lojas dão desconto de até 80% o ano todo
(19/8/2012)
Saiba como organizar o tempo e lidar com o estresse cotidiano
(26/8/2012)
Servidor federal: veja tabela com reajustes de 2013 a 2015
(3/9/2012)
Saiba como pagar contas com greves de Correios e bancos
(20/9/2012)
Saiba como driblar a inflação dos alimentos e economizar até 60%
(23/9/2012)
Exemplos de manchetes no Agora São Paulo com verbo no imperativo
Confira quem vai receber a restituição do IR no 1º lote
(7/6/2012)
Veja o valor dos atrasados da revisão do teto de 88 a 91
(10/6/2012)
Veja 4 revisões do INSS que devem ser pedidas neste ano
(11/6/2012)
Veja quem terá atrasados do INSS no dia 10 de julho
(12/6/2012)
Veja quanto o autônomo pode ganhar a mais ao se aposentar
(17/6/2012)
Veja calendário de pagamento dos atrasados dos auxílios
(23/6/2012)
Saiba como conseguir a sua aposentadoria por invalidez
(24/6/2012)
Aprenda a calcular qual será o valor da aposentadoria
(29/7/2012)
Veja os planos de saúde com venda suspensa em SP
(3/10/2012)
Fonte: Elaborado pela autora.
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Em “Cultura das Bordas”, Ferreira (2010, p. 95) trata da importância dos textos que
“organizam a praticidade, a magia, a operação de preparar os pactos, os meios possíveis da
ação”. Os jornais assim como os livros populares são verdadeiros guias que ajudam o leitor a
enfrentar o dia a dia.
Muitas (literaturas populares) trouxeram as receitas da felicidade, o desejo de ser
feliz e de viver bem, o acreditar no mito e até no engodo, para poder sobreviver [...]
Os livros dessas editoras populares procuram passar, para além da evasão, a
possibilidade de atuação de maneira prática, oferecendo tratados, guias [...] métodos
para aprender isto ou aquilo, para os enfrentamentos da vida prática. (FERREIRA,
2010, p. 95).

O conceito de bordas inclui uma “faixa de transição entre as culturas tradicionais
reconhecidas como folclore e a daquelas que detêm maior atualização e prestígio, uma
produção que se dirige, por exemplo, a públicos populares de vários tipos, inclusive àqueles
das periferias urbanas” (FERREIRA, 2010, p. 30). Ao tratar das edições populares, Ferreira
(2010, p. 40) revela a importância dos almanaques de farmácia, que tratam de ciência, saúde e
beleza “tratando dos procedimentos de recepção e de leitura”.
No livro “Jornalismo popular”, Amaral (2006, p. 69) defende a ideia de que os jornais
populares são uma espécie de “manual de sobrevivência num mundo complexo”, o que faz
com que os veículos se pautem por matérias consideradas úteis ao leitor. Para se tornarem
imprescindíveis ao público, há grande espaço para a prestação de serviços.
As pessoas buscam recuperar questões que lhes são alienadas socialmente, que vão
desde seus direitos básicos (saúde, segurança, educação) até referências de como
viver à semelhança dos famosos (como alguém consegue manter a forma) ou de
acordo com o que os especialistas dizem (como investir dinheiro, como se qualificar
para o mercado de trabalho). (AMARAL, 2006, p. 69).

O engodo que aparece na trama do livro popular, conforme diz Ferreira (2010, p. 9596), também está presente nos textos dos jornais populares. Analisando o Agora São Paulo,
verificou-se que só no mês de agosto, o jornal publicou cinco manchetes sobre o mesmo
assunto: o pagamento do 13º salário dos aposentados. Para manter as vendas em alta, o jornal
trabalhou com a expectativa do leitor de receber uma renda extra.
No dia 6 de agosto de 2012, o Agora São Paulo atrai o leitor com uma manchete que
anuncia o valor que será pago. Três dias depois, vem a notícia com a data do pagamento. Uma
semana antes de o dinheiro ser pago, o jornal informa que a consulta do valor está liberada no
banco. E, mesmo não havendo novidades, o jornal publica uma última manchete que mostra o
cálculo de quantos aposentados serão beneficiados (quadro 5).
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Quadro 5 – Exemplos de manchetes do Agora São Paulo sobre o mesmo assunto
Confira a parcela do 13º que será paga pelo INSS neste mês
(6/8/2012)
Grana do 13º do INSS cai na conta no dia 27
(9/8/2012)
Aposentado poderá consultar seu 13º na semana que vem
(16/8/2012)
Aposentado já pode consultar a primeira parcela do 13º
(20/8/2012)
5,9 milhões receberão 13º do INSS a partir de segunda em SP
(22/8/2012)
Fonte: Elaborado pela autora.

À primeira vista, o assunto poderia ter sido esgotado em uma única edição, na qual o
leitor seria informado do valor e da data do pagamento do 13º. No entanto, o jornal vai
publicando os dados aos poucos, em pequenas doses, para manter o interesse do leitor
aguçado e, consequentemente, garantir a venda no dia seguinte. Para sobreviver, o aposentado
acredita no engodo e vê o jornal como representante dos seus direitos básicos. Essa repetição
funciona como uma espécie de memória do leitor. Trata-se de um truque jornalístico para
criar uma expectativa no leitor.

2.1 Narrativa e linguagem próxima da oralidade
Dias (2008, p. 51) registra a importância da oralidade no jornalismo popular, que tem
a língua falada como a tônica do seu discurso. O jornal busca uma identificação de sua
linguagem com a do leitor, como se mantivesse uma conversa, provocando, assim,
envolvimento. A narrativa se aproxima da fala.
Segundo Dias (2008, p. 63), “O jornalismo popular vale-se de manifestações típicas da
fala para obter o fenômeno de envolvimento, que no continuum de gêneros textuais permitenos aproximá-lo da conversação e da ficção” (grifo da autora).
A linguagem presente no discurso do Agora São Paulo e do Extra se serve da
oralidade para atingir a compreensão do leitor. São utilizadas expressões do dia a dia da
população, gírias e metáforas populares.
Nas primeiras páginas do Extra e do Agora São Paulo são comuns expressões
populares, linguagem coloquial e gírias. Há nos títulos palavras no diminutivo, no
aumentativo, metáforas, textos que retratam a espontaneidade encontrada nas narrativas orais.
A seguir, apresentam-se alguns exemplos.
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1) Expressões populares:
Ex-gordinho quer colocar Ronaldo na linha
(Agora, 6/10/2012)
Barcos brilha e Verdão chega
(Agora, 21/10/2012)
Neymar deita e rola e seleção carimba
(Agora, 30/07/2012)
Trabalhar em navio é jogo duro
(Agora, 10/06/2012)
Olenka fura o olho de Monalisa
A melhor amiga da cabeleireira de “Avenida Brasil” vai trocar beijos com Silas.
(Extra, 12/06/2012)
Que papo furado!
Vídeo revela que Ronaldinho Gaúcho varou a madrugada no quarto de uma amiga,
em Londrina, no hotel em que o Flamengo estava concentrado. Ele jurou que foi só
uma conversa: haja assunto pra sete horas e 52 minutos.
(Extra, 5/6/2012).
Olha o arraiá de graça! Não é mentira!
Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e Gilberto Gil são atrações do São João Carioca.
(Extra, 8/06/2012)
Pra não ficar pra titia
Às vésperas do Dia dos Namorados, reunimos simpatias e dicas para arrumar um
namorado e desencalhar de vez. Vale até apelar para o já cansado Santo Antonio,
que nesta época é amarrado de cabeça pra baixo.
(Extra, 9/06/ 2012)
Filho de Eike fecha a fábrica e congela sêmem
(Extra, 10/07/2012)
O bicho pegou
Não adiantou a “força na peruca” sugerida pela afilhada de Demostenes Torres. O
senador teve os direitos políticos cassados até 2027. Em sua vaga, entra o ex-marido
da atual senhora Cachoeira.
(Extra, 12/07/2012)

2) Metáforas
Aguenta, coração
Maioria dos gols do Corinthians na Libertadores sai nos últimos 30 minutos
(Agora, 4/07/2012)
Corinthians atropela o Fla no Rio
(Agora, 19/07/2012)
Rio + 20 malucos na rua
Índios ameaçam motoristas de ônibus, mulheres protestam com os seios de fora,
índios e sem-terra bebem juntos no Sambódromo. Esse é o cenário da segunda
semana da Rio+ 20, que deu um nó no trânsito.
(Extra, 19/06/2012)
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O Flamengo virou a casa da mãe Patrícia39
Não foi só o R10 que fez o que quis no clube. Bandidos armados invadiram o cofre
da Gávea e levaram R$ 14 mil. Para a polícia, houve participação de funcionários.
(Extra, 9/06/2012)

3) Gírias
Parte da grana de assalto à Protege está desaparecida
(Agora, 18/10/2012)
Veja roteiro de baladas para quarentões e cinquentões
(Agora, 21/10/2012)
Xô, estresse!
Veja dicas para ter uma vida melhor e driblar a correria do dia a dia
(Agora, 28/10/2012)
Carinha de um, focinho do outro
Cauã Reymond e Diego Souza brincam com a semelhança.
(Extra, 21/06/2012)
Dado Dolabella pode ir em cana
(Extra, 26/06/2012)

4) Hipérboles e outros exageros
Onda de assassinatos avança pela terceira noite
(Agora, 28/10/2012)
Explode número de homicídios na capital
(Agora, 26/07/ 2012)
Timão apaga o Peixe na Vila
(Agora, 14/06/2012)
Fred é 100sacional
Craque deu a vitória ao Tricolor por 1 a 0 no Fla-Flu centenário
(Extra, 9/07/2012)
Pai Bruno fica sem o visual louraço na foto da prisão
(Extra, 26/06/2012)

5) Recursos orais e onomatopeias
Dona de casa denuncia: alface encolheu, mas o preço, ó!!! Está o dobro
(Extra, 29/06/2012)
Caio Castro mostra quaaaase tudo
Uma foto íntima do ator vazou na internet. Para a alegria das fãs
(Extra, 07/06/2012)

39

Referência à cartola Patricia Amorim, presidente do clube Flamengo.
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Tchê, tchererê cheio de borogodó
Acompanhamos os bastidores do show de Gustavo Lima em Goiânia: o moço é um
fenômeno mesmo
(Extra, 15/07/2012)
Craque na Gávea? Só se for no treino, né, Neymar?
(Extra, 14/07/2012)

6) Intertextualidade
A vida é bela, Giane40
Ator curtiu últimas dias de férias na costa italiana
(Extra, 26/06/2012)
Menino de ouro
Seleção de Neymar viaja em busca de medalha
(Extra, 17/07/ 2012)

7) Jargão policial
X-9 levou policiais até o miliciano Carlão41
(Extra, 1/10/ 2012)
Gatonet vai dar até cinco anos de cadeia
(Extra, 25/06/2012)

2.2 Visualidade e mosaico de cores nas primeiras páginas
A análise dos recursos visuais entre imagens e textos não verbais nas primeiras
páginas do Extra e do Agora São Paulo revela uma profusão de cores em títulos, textos e
fundos de chamadas.
As notícias são publicadas por editoria e cada uma é representada por uma cor
diferente na primeira página, o que organiza a sua leitura. No jornal paulista (figura 9), o
chapéu (nome dado ao antetítulo de cada matéria) tem a cor verde para a editoria de Grana
(Economia); cor azul para Vencer (futebol e esportes); vermelho para Nas Ruas (crimes,
cidades, cotidiano), roxo para Show! (celebridades, novela, TV, música, cinema) e amarelo
para seções especiais, como a página Viva Bem, que trata dos temas de saúde e é publicada
nas edições de domingo.

40

Referência ao filme “A vida é bela” que se passa na Itália, país onde o ator da TV Globo encontra-se
descansando à época da matéria.
41
X-9 é conhecido na polícia como o dedo-duro no crime.
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Figura 9 – Capa do Agora São Paulo de 24 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

O Extra (figura 10) traz uma aquarela maior para destacar os temas abordados no
jornal. O vermelho e o preto, cores do logotipo do jornal, são usados nos antetítulos e também
como fundo de títulos das matérias sobre a cidade, violência. Os temas de esportes, referentes
ao caderno Jogo Extra, são identificados pela cor verde. Notícias de entretenimento,
publicadas na Sessão Extra ou na revista dominical Canal Extra, são marcadas pela cor roxa.
O jornal também coloca cor no fundo das chamadas, como no título “Encontro marcado com
Fátima”, que aparece em rosa ao lado da foto da apresentadora da TV Globo, na edição do dia
24 de junho de 2012.
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Figura 10 – Capa do Extra de 24 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

As cores têm uma função explicativa e ajudam a organizar a leitura. Há uma
codificação que contribui para que o leitor se situe na página. Trata-se de uma linguagem não
verbal, que facilita a compreensão do texto. Os títulos das notícias de entretenimento,
consideradas mais leves, têm letras em itálico. Assuntos considerados mais sérios, que
necessitam causar mais impacto, aparecem em negrito.
A edição dos assuntos na primeira página também leva em conta a forma como os
jornaleiros apresentam os jornais nas bancas. A manchete e as matérias que provocam maior
impacto nos leitores são diagramadas na dobra superior do jornal, já que muitos jornais ficam
empilhados um em cima do outro dentro da banca.
Em “A passagem à tela – literaturas híbridas”, Grivel (2000, p. 40) fala da penetração
da imagem no texto, que provoca fascínio em quem a vê. A fotografia representa o cotidiano
nos jornais populares. Nas redações é comum que, a partir de uma foto, o repórter vá até o
local dos fatos entrevistar os personagens envolvidos na cena. Uma imagem forte pode pautar
o jornal.
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Colocar imagens em um texto ou na capa de um livro é dar-lhes veridicidade e dar
de uma vez à narração (ao comentário) uma dimensão – fictícia, na medida em que
se gostaria – de veridicidade [...] O ícone conforta a figura da representação; ela o
confina no discurso que dela se apreende. (GRIVEL, 2000, p. 41).

Em “O mundo codificado”, Flusser (2007, p. 106) afirma que “a leitura de imagens é
mais rápida porque o tempo necessário para que suas mensagens sejam recebidas é mais
denso. Ela se abre em menos tempo”. Flusser (2007) compreende que no texto a mensagem é
recebida apenas no final da leitura. Na imagem, e aqui se pode levar esse pensamento para a
primeira página do jornal, “podemos primeiro perceber cada cena e depois analisá-la”
(FLUSSER, 2007, p. 110). O “pensamento-em-superfície”, ou seja, em imagens, absorve o
“pensamento-em-linha”, observado nos textos.
Essa aquarela na primeira página do Agora São Paulo e do Extra tem a intenção de
fazer com que o jornal seja visto de longe pelo leitor na banca. A escolha e o recorte das fotos
nos jornais populares são essenciais para explicar a passagem da imagem para a visualidade.
A foto precisa “conversar” com o leitor. Exatamente por esse motivo, os jornais populares
recorrem às fotos de personagens e de jogadores futebol. A imagem da comemoração da
vitória de um gol ou da derrota de um time, por exemplo, tem mais força do que o texto
narrando como foi a partida de futebol vista antes na TV.
No Extra é possível verificar a força do discurso não verbal na primeira página. O
jornal edita títulos a partir de imagens capazes de provocar sensações no leitor. No jornal
popular, é comum a imagem se sobrepor ao texto. Em relação à grande imprensa, há uma
inversão no uso da imagem. Muitos títulos passam a ser feitos a partir das fotos, como nos
exemplos a seguir.
Na reportagem de primeira página do dia 7 de junho de 2012 (figura 11), o Extra
informa sobre a inauguração do novo meio de transporte no Rio, o Ligeirão, levando humor
ao título “Olha quem sentou na janela!”. O texto brinca com o fato de o então presidente Lula,
o governador Sérgio Cabral e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, disputarem pelo melhor
lugar no ônibus, que é na janela. Há uma demonstração clara da escala de poderes entre os
políticos e os lugares reservados a cada um no coletivo.
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Olha quem sentou na janela!
A festa de inauguração do Ligeirão era do prefeito
Eduardo Paes, mas Lula e Cabral pegaram o
melhor lugar. Outro carona, o secretário Julio
Lopes, andou mais uma vez de transporte público
sem amarrotar o terno.
Figura 11 – Capa do Extra de 7 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

A manchete do Extra da edição do dia 30 de setembro de 2012 é sobre a morte da
apresentadora de TV Hebe Camargo. O título “O Brasil sem gracinha” é um trocadilho feito a
partir do bordão da artista, que se referia às pessoas como “gracinha”. O assunto ocupa
praticamente toda a capa do jornal, com a foto de Hebe sorrindo. O texto da manchete é curto:
“Maior apresentadora de TV do país, Hebe morre dormindo, aos 83 anos”. O jornal não
relembra no texto o bordão gracinha para justificar o título da manchete porque há uma
suposição de que a mensagem será compreendida pelo leitor por haver uma forte identificação
com a apresentadora de TV. A imagem, nesse caso específico, diz mais do que o texto.
Na edição do dia 22 de outubro de 2012 (figura 12), tem-se mais um exemplo da força
de uma imagem na capa do Extra. A partir da foto do jogador Fred, do Fluminense, olhando
para um arranhão em sua coxa, o jornal publica o título “Calma, Flu. Foi só um arranhão”. A
ironia do título é para informar ao leitor que, apesar da derrota do Fluminense para o Galo de
Minas, o time carioca ainda mantém vantagem de pontos na tabela. Ou seja, perder não
passou de um arranhão.
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Calma, Flu. Foi só um arranhão
No jogo em que Fred fez seu 100º gol pelo Flu, time
leva virada, e perde por 3 a 2, mas ainda tem seis
pontos de vantagem sobre o Galo.
Figura 12 – Capa do Extra de 22 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

O jornal volta a fazer o título a partir de uma foto, na capa do dia 23 de outubro de
2012 (figura 13). O Extra publica acima da dobra da primeira página, em seis colunas,
imagens do jogador de futebol Adriano, do Flamengo, comendo um cachorro-quente na
madrugada “depois de uma noitada com as amigas”. O atacante vinha sendo criticado pelos
torcedores por estar fora de forma e não fazer gols. A partir do flagrante fotográfico, o Extra
faz o título “O podrão do Adriano”. No Rio, a palavra podrão é usada para adjetivar comidas
vendidas na rua. Nessa reportagem, o Extra também usa a palavra podrão para brincar com a
imagem do jogador, que está acima do peso e não vem apresentando bom desempenho nos
campos durante as partidas de futebol.

57
O podrão do Adriano
Em dia de folga, Adriano traça um cachorro-quente
às 5h, depois de uma noitada com as amigas.
Figura 13 – Capa do Extra de 23 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Grivel (2000, p. 41) cita Aristóteles para dizer que “nunca a alma pensa sem imagens”.
A fotografia estampada na primeira página do jornal suscita a curiosidade e faz o leitor parar
diante da capa exposta na banca. A imagem aguça a vontade de ler, de satisfazer o
conhecimento. Ocorre, portanto, uma experiência sensorial.
O que é visto ainda não é sabido; a imagem figura em um limiar do inconsciente, ela
é uma latência e um enigma: sua presença, por mais autêntica que seja, irradia
inquietude de tal maneira que, por mais que a exatidão da representação pareça
assegurada, também aumenta mais sua ilegibilidade: uma imagem por essência diz
muito ou não diz o bastante. (GRIVEL, 2000, p. 42).

A relevância em mostrar a notícia como imagem na capa de um jornal popular, mais
do que narrá-la em longos textos, leva a pensar que há uma completa mudança na
característica da função midiática da notícia nos veículos populares. A mídia jornal é cada vez
mais imagem. Isso se deve, principalmente, ao fato de que a leitura do jornal popular costuma
ser feita em intervalo menor de tempo, já que o leitor desse segmento encontra-se muitas
vezes no trem, no ônibus, ou no carro indo ao trabalho.
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2.3 Os crimes nas páginas populares
Crimes sexuais, passionais, assassinatos misteriosos e em série, que compuseram
fortemente a cobertura policial dos jornais no século XX, perderam espaço na capa do Agora
São Paulo e do Extra. A cobertura policial nos dois jornais é mais voltada para o aumento da
violência e criminalidade nas cidades, que tem marcado o cotidiano de paulistas e cariocas,
sobretudo dos moradores de regiões periféricas. Nas primeiras páginas há reportagens que
mostram os confrontos entre criminosos e policiais, esquemas de corrupção envolvendo altos
escalões da segurança pública, e o avanço dos índices de violência, principalmente de roubos
e homicídios.
O Extra tem textos mais opinativos e faz cobranças diretas às autoridades em relação à
crescente violência no Rio. A ação de criminosos e a atuação da polícia carioca nos morros
são acompanhadas de forma crítica pelo jornal. O Extra procura colocar-se como um
intermediário dos desejos do leitor.
Durante o período desta pesquisa, foram publicadas notícias denunciando impunidade
de bandidos e as condições de reféns em que vivem os moradores de regiões dominadas por
traficantes. A cobertura do jornal carioca também revela ao leitor os abusos da polícia,
responsável por manter a segurança da população.
Em seus textos, o Extra cobra das autoridades públicas respostas mais enérgicas e
rápidas contra os criminosos. O jornal assume a causa do leitor que vive no meio de uma
guerra declarada entre polícia e bandido.
A edição do dia 4 de julho de 2012 (figura 14) reflete essa postura. Toda a primeira
página é ocupada por uma só notícia: criminosos invadem delegacia e libertam um traficante
preso horas antes. A imagem principal é a de um cadeado quebrado, simulando ser o da
delegacia, em cima da foto do documento de habilitação do próprio criminoso libertado.
A manchete “PROCURA-SE A HONRA DA POLÍCIA” faz um trocadilho com a
expressão “procura-se bandido”. O título está em fundo preto, com letras maiúsculas e em
negrito para chamar ainda mais a atenção do leitor. A crítica é direcionada aos policiais que
permitiram que o criminoso fosse solto de dentro da delegacia. No texto, há cobrança de
resposta por parte da polícia civil.
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PROCURA-SE A HONRA DA POLÍCIA
Desde a tomada do Alemão, em 2010, a polícia não
era desafiada por uma ação ousada do tráfico.
Bandidos invadiram a delegacia do Engenho Novo,
renderam policiais, quebraram o cadeado e libertaram
o traficante DG, preso pela PM seis horas antes. A PM
fez a sua parte. A Polícia Civil deve uma resposta à
sociedade.
Figura 14 – Capa do Extra de 4 de julho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Um dos elementos constitutivos dos jornais populares é o recurso jornalístico
denominado suíte, que significa dar continuidade a uma notícia na edição seguinte. Trata-se
de uma característica que dialoga com outras formas de narrativa, como os folhetins, que
utiliza o recurso do “continua amanhã” para atrair os leitores.
No Extra é frequente a presença de suítes de casos policiais. A edição do dia 5 de
julho de 2012 (figura 15) ironiza o trabalho da polícia carioca em busca do traficante solto de
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dentro da delegacia. A manchete fala em “A REVANCHE DA POLÍCIA”, em letras
maiúsculas, para depois revelar com ironia que o feito da polícia resumiu-se a ferir uma
grávida, descobrir uma central de “gatonet” e apreender um fuzil de brinquedo.
A REVANCHE DA POLÍCIA
UMA GRÁVIDA FERIDA
UMA CENTRAL DE ‘GATONET’ ESTOURADA
UM FUZIL DE BRINQUEDO APREENDIDO
A Polícia Civil ainda não conseguiu prender o bandido
resgatado da 25ª DP, mas ficou satisfeita com o resultado das
operações em favelas do Rio. O traficante tinha três mandados
de prisão, e sua quadrilha movimentou R$ 17 milhões em
menos de um ano.
Figura 15 – Capa do Extra de 5 de julho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

O Extra fará as pazes com a polícia, três meses depois, na edição do dia 15 de outubro
de 2012 (figura 16), quando três comunidades que eram ocupadas pelo tráfico são retomadas
pela polícia. A manchete “Honra resgatada” faz elogios à “operação exemplar realizada em
tempo recorde”. A principal imagem na primeira página é de um coronel do Batalhão de
Operações Policiais Especiais (BOPE) dando carona para crianças no quadriciclo da polícia.
O título é um acerto de contas com a honra da polícia.
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HONRA RESGATADA
Domínio do tráfico acaba em 20 minutos (Linha fina)
Três meses após bandido ser resgatado de delegacia,
polícia retoma Manguinhos e Jacarezinho sem dar um
tiro (olho)
A resposta demorou um pouco, mas veio à altura.
Numa operação exemplar, realizada em tempo
recorde, as forças de segurança do Rio recuperaram
ontem um dos territórios mais violentos dominados
pelo tráfico – as regiões das favelas de Manguinhos,
Jacarezinho, Mandela e Varginha – 103 dias após o
resgate do traficante DG de dentro da delegacia de
Engenho de Dentro. Apesar do sucesso da ocupação,
em que ninguém saiu ferido, nenhum bandido do alto
escalão foi preso. Agora só falta prender os fujões.
Figura 16 – Capa do Extra de 15 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

O texto da manchete é opinativo. O jornal conclui que a resposta da polícia demorou,
porém atendeu às expectativas de expulsar os traficantes de três comunidades. A operação da
polícia é considerada um sucesso para o jornal, mas a prisão dos “fujões” continua sendo
cobrada. A figura do policial herói, que salva a população do mal, está simbolizada na
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imagem do coronel com as crianças. O Extra retoma a palavra-chave “honra” para resgatar a
imagem de heroína da polícia, que é o efeito esperado pela população.
O Extra trabalha as imagens para transmitir o discurso da violência. Os excessos e os
acertos da polícia são expostos como a dualidade entre o bem e o mal. No dia 1º de agosto de
2012, o Extra traz um flagrante de abuso policial. No alto da primeira página há uma
sequência de quatro fotos. A primeira delas mostra três homens deitados no chão, de costas,
rendidos por policiais. A foto maior mostra o rosto do ladrão. As cenas seguintes flagram os
policiais atirando no pé de um dos jovens desarmados (figura 17).
ASSIM
PMS
FORJAM
UM
AUTO
DE
42
RESISTÊNCIA
Imagem mostra PM atirando em ladrão que estava
rendido. Bandidos e policiais estão presos.
Figura 17 – Capa do Extra de 1° de agosto de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

A manchete é feita a partir das fotos e está em letra maiúscula e em um fundo preto
para aumentar seu destaque: “ASSIM PMS FORJAM UM AUTO DE RESISTÊNCIA”. A
palavra “assim” faz uma espécie de convite para que o leitor veja a imagem. O texto é
curto: “Imagem mostra PM atirando em ladrão que estava rendido. Bandidos e policiais estão
presos”. A foto basta para informar. O jornal faz um recorte na foto para enquadrar o
momento em que o bandido rendido recebe o tiro. A mídia impressa utiliza recursos
cinematográficos, como a câmera subjetiva do cinema, que leva o leitor para a cena.
42

Auto de resistência é um documento feito pela polícia para atestar que o policial só atirou no criminoso após
esse resistir à prisão.
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Em seu estudo sobre o discurso de violência no jornalismo popular, Dias (2008, p. 59)
fala da presença de um “narrador-jornalista”, que conta os fatos, mas exerce uma certa
interferência.
Longe de se ater à exposição dos fatos, (o narrador-jornalista) posiciona-se para
além da imparcialidade objetiva e oferece-se ao leitor como um reconstrutor de
tramas, um decodificador de fatos [...] Nesse contexto de “licença criativa”, é
permitido ao “narrador-jornalista” dar maior intensidade emocional ao relato e
buscar uma relação de proximidade e intimidade com o leitor. (DIAS, 2008, p. 59).

O Extra coloca o leitor na cena do abuso policial, na qual um dos detidos recebe um
tiro mesmo estando rendido e desarmado. A foto não deixa margem para dúvidas do leitor. É
como se o receptor da mensagem estivesse vendo pela lente da câmera do fotógrafo tudo o
que aconteceu. A cena de abuso cria uma proximidade com o leitor. Vinte dias depois, o Extra
volta ao assunto com dados de uma pesquisa da própria polícia, que revela aumento do auto
de resistência.
Auto de resistência subiu 158% de junho para julho
Só na última semana, 18 mortes em confronto (linha fina)
Se em relação aos sete primeiros meses de 2011, as mortes em confronto com a
polícia tiveram uma redução de 35%, junho e julho deste ano mostram uma explosão
nos autos de resistência: aumento de 158%. Em outra face da violência, uma menina
de 6 anos morreu de bala perdida em Costa Barros.
(Extra, 21/08/2012)

A impunidade e abusos cometidos por traficantes, que exercem domínio em
comunidades cariocas, também são alvo de denúncias do jornal. No dia 11 de setembro de
2012, o Extra noticia uma chacina que deixou seis jovens mortos em um parque que pertence
a uma área militar. Uma das vítimas ouvia um funk identificado por um dos bandidos que
estava no local como sendo de uma facção rival. A música teria sido o motivo da chacina,
segundo testemunhas. No alto da primeira página, o jornal traz o retrato 3x4 de cada uma das
seis vítimas mortas (figura 18). A manchete “FUNK NO CELULAR DECRETA MORTE DE
SEIS JOVENS” está em letra maiúscula e escrita em fundo vermelho, fora dos padrões
visuais dos demais dias, como se o jornal estivesse sangrando nas bancas. A foto da manchete
mostra o local do crime e moradores observando os corpos de quatro dos rapazes assassinados
cobertos pela polícia.
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FUNK NO CELULAR DECRETA MORTE DE
SEIS JOVENS
Tráfico aplicou sentença de morte após ouvir
proibidão de facção rival no telefone de um dos seis
inocentes executados (linha fina)
Seis jovens entre 16 e 19 anos foram sequestrados,
julgados e condenados à morte por traficantes da
favela da Chatuba, em Nilópolis. Os rapazes se
divertiam no Parque Natural de Gericinó, quando
bandidos que estavam no local escutaram o funk. “Os
bandidos ouviram e falaram: ‘É alemão (rival)’”,
contou o pai de um dos jovens. O mesmo bando é
acusado de matar mais duas pessoas no local. Há um
desaparecido.
Figura 18 – Capa do Extra de 11 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

A chacina na Chatuba, como o caso passou a ser chamado, ocupou as manchetes do
Extra durante cinco dias seguidos no mês de setembro de 2012. No dia 12 de setembro de
2012, a manchete dá voz ao pai de um dos garotos mortos: “ÁREA DO EXÉRCITO VIROU
UM PARQUE DO TRÁFICO”. A foto da primeira página é da avó de uma das vítimas
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chorando em cima do caixão de um dos jovens (figura 19). A manchete do dia 13 de setembro
(figura 20) é a confirmação da polícia de que a área é dominada pelo tráfico.
‘ÁREA DO EXÉRCITO VIROU UM PARQUE
DO TRÁFICO’
Pai de jovem morto diz que bandidos da Chatuba
controlam local que deveria ter proteção de militares.
Exército nega
Quadrilha tinha até gerador na mata (segundo
título da capa)
A polícia encontrou, durante operação, cinco
acampamentos do tráfico na mata de Gericinó, em
Mesquita. Até a noite, 19 pessoas tinham sido presas.
Figura 19 – Capa do Extra de 12 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).
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Prefeituras e PM confirmam que tráfico atua em
área do Exército
Promotoria cobra explicação (linha fina)
Exército diz que não sabia da ação de bandidos em
Gericinó, onde adolescentes foram capturados na
Chacina da Baixada
E sabe a reação militar?
Coronel joga o EXTRA no lixo
A notícia de que traficantes usam área do Exército, em
Gericinó, irritou o coronel Lima, relações-públicas do
Comando Militar do Leste. Só que a indignação dele
não foi só contra os bandidos, mas principalmente
contra o mensageiro da má notícia: o EXTRA. Após
criticar o jornal por ter dado mais peso à declaração
do pai de uma vítima do que à posição oficial do
Exército, o militar jogou um exemplar na lata do lixo,
na frente do repórter. Ao contrário de Lima, o coronel
Saulo, também relações públicas, prestou as
informações necessárias para o esclarecimento do
caso.
Figura 20 – Capa do Extra de 13 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).
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A pergunta feita pelo jornal e direcionada ao leitor, “E sabe a reação militar?” revela
indignação provocada pela atitude de um dos coronéis do Exército que jogou um exemplar do
jornal no lixo, após ter ficado irritado com o fato de o Extra ter dado na primeira página “mais
peso à declaração da vítima”. No texto, o jornal se intitula como “mensageiro da má notícia” e
condena a ação do militar.
O Extra se coloca no centro da notícia, como o sujeito que provocou a reação do
policial. O recurso antropomórfico é usado para aumentar a dramaticidade do assunto. Ao
lado do texto, a reprodução em tamanho menor da capa do Extra do dia anterior, amassada
dentro de uma lata de lixo, simulando ser a cena do coronel.
Nas edições seguintes, o Extra mantém críticas ao coronel e intensifica a cobertura no
parque. No dia 14 de setembro de 2012 (figura 21), a manchete é sobre a descoberta, na área
militar, do corpo de um homem que desapareceu no mesmo dia da chacina dos seis jovens. A
partir dessa nova notícia, o Extra volta a questionar a atitude do coronel que jogou o jornal no
lixo: “E por falar nisso... E agora, coronel? Adiantou jogar o EXTRA fora? Só o papel foi
para o lixo. Nossa credibilidade, não.”
Polícia encontra cadáver e ossada em área militar
Exército nega atuação de traficantes da Chatuba no Campo de
Gericinó por 48 horas, mas é obrigado a admitir, após
descoberta de corpo de jovem desaparecido no dia da chacina
(linha fina)
Área de Exército virou um parque do tráfico. A manchete do
EXTRA de quarta-feira irritou o relações-públicas do Comando
Militar do Leste, coronel Lima, que jogou o jornal no lixo na
frente do repórter. Ontem, o Exército se rendeu aos fatos: a
polícia encontrou o corpo de José Aldeci Júnior, que
desapareceu em Gericinó, no mesmo dia em que seis jovens
foram sequestrados, torturados e mortos pelos bandidos da
Chatuba. Agora, o Exército abriu inquérito para saber como os
corpos foram parar lá. Mas já admitiu também que não tem
como vigiar toda a área.
E por falar nisso...
E agora, coronel?
Adiantou jogar o EXTRA fora? Só o papel foi para o lixo.
Nossa credibilidade, não.
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Figura 21 – Capa do Extra de 14 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

O segundo título inserido logo abaixo do texto da manchete principal “E agora,
coronel?”, escrito em negrito, é uma pergunta feita à autoridade, que revela o tom de
intimidação do jornal. O Extra aproveita a notícia da descoberta de um corpo na área militar
para fazer uma autorreferência à sua credibilidade diante dos leitores. No dia 15 de setembro
de 2012, o Extra traz a última manchete sobre a chacina, denunciando que o Exército não
cumpriu a promessa de manter a segurança do parque (figura 22).
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Área militar, um dia após promessa de segurança
Exército deixa Campo de Gericinó às moscas (linha fina)
Patrulhamento no local onde corpos foram encontrados
não dura 24 horas. Região amanhece vazia. Só à tarde
houve ronda. Polícia caça autores da chacina em seis
favelas.
Figura 22 – Capa do Extra de 15 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Novamente, o título é obtido a partir da foto que mostra a área militar sem qualquer
policiamento. Há uma inversão do discurso verbal e a imagem passa a ter um significado
maior. No primeiro plano, apenas um cavalo e, ao longe, uma guarita vazia. O jornal
direciona a opinião do leitor, levando-o a tê-lo como seu aliado contra a leniência das
autoridades.
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As ações da polícia voltam a ser alvo de críticas do Extra no dia 30 de outubro de
2012, quando um sargento mata o motorista de um carro, após confundir o estouro do pneu
furado com um tiro. A manchete é uma pergunta direta para a polícia, ao lado da foto da
vítima (figura 23). A foto maior é de moradores em protesto após o enterro.
E QUEM VAI PACIFICAR A POLÍCIA?
A polícia do “atira primeiro, pergunta depois” fez
mais uma vítima inocente no Rio. O sargento Márcio
Perez ouviu o estouro de um pneu e abriu fogo contra
o motorista do carro, o menor Rafael Costa, de 17
anos. O crime ocorreu em Cordovil. O comandante da
PM disse que a ação foi lamentável.
Figura 23 – Capa do Extra de 30 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).
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2.4 A cobertura dos ataques em São Paulo
A cobertura sobre crimes do Agora São Paulo também dá destaque maior nas
primeiras páginas para as notícias sobre o aumento da violência e dos confrontos entre
policiais e criminosos. De junho a outubro de 2012, o jornal noticiou uma série de ataques a
policiais militares ocorridos nas cidades da Grande São Paulo.
Os textos são informativos e seguem a estrutura da chamada pirâmide invertida no
jornalismo, ou seja, do lead clássico, trazido do jornalismo americano. Já no primeiro
parágrafo, o repórter resume as principais informações da notícia, respondendo as seis
questões: quem, o que, onde, como, por que e quando ocorreu o fato. O objetivo é economizar
o tempo de leitura do leitor.
O jornalismo norte-americano criou o lead, cujos princípios se fundaram na regra
dos cinco W e um H, qualquer foca americano sabe que toda notícia deve conter,
obrigatoriamente, os seguintes elementos: who, quem; what, o que; when, quando;
where, onde; why, por que, e how, como. (SODRÉ, N., 1983, p. 394).

A narrativa do jornal paulista parte das investigações da própria polícia, oferecendo ao
leitor o ponto de vista oficial. O Estado, responsável pela segurança, é ouvido para dar a
palavra final, figurando como a autoridade máxima.
A edição do Agora São Paulo do dia 23 de junho de 2012, um sábado, traz a notícia
sobre o estado de alerta em que se encontra a polícia paulista após a morte de cinco policiais
em ataques (figura 24). A matéria está editada abaixo da dobra da primeira página, o que lhe
confere um destaque menor na edição do dia. A foto é de um PM observando a moto de um
dos policiais assassinados.
O texto revela que existe uma insegurança por parte da polícia paulista, que
“suspendeu folgas e reforçou patrulhamento com mais 1.500 homens nas ruas depois dos
assassinatos de cinco soldados nos últimos nove dias”. Segundo o Agora São Paulo, as
suspeitas do ataque recaem sobre “uma facção criminosa”, que não é nomeada e que aparece
para o leitor como uma entidade. O Agora São Paulo tem como regra não publicar o nome da
facção Primeiro Comando da Capital (PCC), com o objetivo de não dar credibilidade a essa
organização criminosa que atua nos presídios do estado de São Paulo.
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PM entra em alerta após morte de cinco policiais
A Polícia Militar colocou a tropa em alerta, suspendeu folgas e
reforçou o patrulhamento com mais 1.500 homens nas ruas
depois dos assassinatos de cinco soldados nos últimos nove dias
em São Paulo. Ontem, Osmar Ferreira, 31 anos, foi morto a
tiros na zona sul. A polícia suspeita que os PMs foram
assassinados a mando de um facção criminosa após a Rota
matar seis membros do grupo.
Figura 24 – Capa do Agora São Paulo de 23 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

As matérias que se seguem sobre os ataques, nas edições de junho, mantêm o mesmo
espaço abaixo da dobra da primeira página. Os textos informam como os crimes ocorreram,
mas não há a cobrança das autoridades. Os assassinatos crescem e ônibus passam a ser
incendiados pela cidade. No dia 24 de junho de 2012, a notícia de que bandidos matam PM e
incendeiam ônibus em Diadema é editada no fim da primeira página, com uma foto pequena,
em 2,5 colunas, que mal dá para ser identificada pelo leitor (figura 25). A imagem de outro
ônibus incendiado ganha maior destaque na edição do dia 27 de junho de 2012. Há apenas
uma legenda no lugar do texto (figura 26).

73
Bandidos matam PM e incendeiam ônibus
O cabo Joaquim Cabral de Carvalho, 45 anos, foi morto por
criminosos em Ferraz de Vasconcelos (Grande SP). É o sexto
PM morto em 11 dias. Em Diadema, bandidos incendiaram um
ônibus e tentaram atirar um carro em chamas contra uma base
móvel da PM. A polícia investiga os ataques.
Figura 25 – Capa do Agora São Paulo de 24 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Grande SP registra dez assassinatos em 4 horas
Ônibus fica destruído após ser incendiado por quatro criminosos no
Jardim Santa Emília (zona sul); bandidos também queimaram
ônibus no Tremembé (zona norte); já são sete veículos atacados.
Figura 26 – Capa do Agora São Paulo de 27 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na edição do dia 28 de junho, o jornal noticia que, por conta dos ataques, empresas
retiraram de circulação 761 ônibus em São Paulo. O texto não traz o ponto de vista do
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passageiro, leitor do jornal, que ficou sem transporte público e enfrentou dificuldade para
seguir viagem ao trabalho naquele dia. Não há voz para o leitor, que sofre com a falta de
segurança e com a falta de transporte. O único entrevistado que aparece no texto da chamada
da primeira página é o governador do Estado, Geraldo Alckmin, que tem sua fala destacada,
“os criminosos serão presos” (figura 27).
Viações recolhem ônibus por medo de ataques
A Via Sul recolheu 761 ônibus ontem à noite nas zonas sul,
leste e oeste por medo de ataques de bandidos. Milhares de
pessoas ficaram sem transporte. Na noite anterior, as viações
Sambaíba e Transcooper retiraram os ônibus das ruas após três
veículos serem queimados. Dez ônibus foram atacados desde o
dia 13. Ontem à tarde, por medo de saques, lojas e escolas do
Sacomã (zona sul) fecharam. “Os criminosos serão presos”,
disse o governador Alckmin, sobre a onda de violência.
Figura 27 – Capa do Agora São Paulo de 28 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Diferentemente do Extra, o jornal Agora São Paulo não expõe sua opinião, apenas
narra ao leitor os fatos a partir de imagens ou de investigações da polícia. Os personagens
envolvidos diretamente na notícia, como parentes de vítimas, passageiros de ônibus
incendiados e donos de lojas fechadas não são ouvidos. Há uma predominância de estatísticas,
com números de mortos sendo revelados a cada novo ataque a policiais ou a ônibus. Ao leitor
não é dada a história das vítimas. Dos PMs mortos, há a informação de que estavam de folga.
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A notícia sobre os ataques aparece pela primeira vez no alto da primeira página, na
edição do dia 30 de junho de 2012, quando o jornal também publica a foto de parentes de
vítimas, revelando dramaticidade (figura 28).
Sequência de crimes mata 138 em 15 dias
Entre os dias 13 e 27 deste mês foram assassinadas 138
pessoas na Grande SP. Nos 15 dias anteriores ao dia 13, foram
56 homicídios. A explosão de crimes começou com a morte
de um policial em Guaianases (zona leste).
A polícia investiga se essa onda de assassinatos é resultado de
ações de PMs ou de criminosos que mataram rivais para tentar
imputar esses crimes a policiais.
Figura 28 – Capa do Agora São Paulo de 30 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

A voz dos personagens atingidos pelos ataques, no caso das duas mulheres que
aparecem chorando abraçadas na foto da capa, é publicada apenas na legenda: “Maria Souza
segura foto do marido, Eleandro Abreu, ao lado da sogra, Maria Cavalcante; ele foi morto na
frente de um bar, no Capão Redondo, e criminosos incendiaram um ônibus em protesto”. O
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jornal não destaca a fala da viúva e da mãe da vítima. O texto também não informa se
Eleandro Abreu era policial.
No dia 13 de julho de 2012, o jornal fala em “grupo de extermínio” ao noticiar a morte
de oito pessoas em Osasco, na Grande São Paulo. No antetítulo (chapéu), o texto diz que o
“envolvimento de PMs não está descartado” pelo governo (figura 29).
Grupo de extermínio mata 8 na madrugada em Osasco
Entre 1h27 e as 4h20 da madrugada de ontem, oito homens
foram mortos a tiros e outros dois ficaram feridos em três
bairros vizinhos na periferia de Osasco (Grande SP). Para a
Polícia Civil, a série de ataques partiu de um ou dois grupos que
agiram de forma combinada. Uma linha de investigação aponta
que o massacre tenha sido uma vingança de policiais militares –
a cidade registrou dois atentados a PMs de folga nos últimos
dias. Ninguém havia sido preso até ontem.
Figura 29 – Capa do Agora São Paulo de 13 de julho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

O maior contra-ataque da polícia aos criminosos é publicado na edição do dia 12 de
setembro de 2012 (figura 30). O jornal informa que nove “supostos membros de uma facção
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criminosa” são mortos pela Rota. O uso da palavra “supostos” revela a falta de certeza na
apuração. O jornal atribui ao Governo as informações de que os bandidos “estariam julgando
um suspeito de estupro”.
Rota mata 9 de facção
Após uma denúncia anônima, policiais militares chegaram a uma
chácara em Várzea Paulista (54 km de SP) onde estaria ocorrendo
um tribunal do crime, segundo a Secretaria da Segurança Pública.
Membros de uma facção criminosa estariam julgando um suspeito
de estupro. A Rota diz que foi recebida a tiros. Nove supostos
membros da facção morreram e oito foram presos. Nenhum PM
ficou ferido. Alguns suspeitos morreram ao tentar fugir de carro. A
PM encontrou armas e drogas.
Figura 30 – Capa do Agora São Paulo de 12 de setembro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na edição seguinte, o Agora São Paulo traz uma entrevista com o governador de São
Paulo defendendo a ação dos policiais. Não há qualquer posicionamento crítico do jornal,
apenas o relato das informações. A frase “Rota diz que foi recebida a tiros” confere uma
identidade à tropa de elite da polícia militar paulista. No texto, a Rota (Ronda Ostensiva
Tobias de Aguiar) é associada ao verbo dizer, como se estivesse personificada. Ao não trazer
para o leitor uma entrevista com um representante da Rota, o jornal transforma o esquadrão
policial em fonte, valorizando dessa forma a entidade (figura 31). Há um apagamento do
sujeito envolvido no caso, o que reforça o discurso oficial. A notícia está no pé da capa.
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Para Alckmin, quem não reagiu à Rota está vivo
O governador Geraldo Alckmin defendeu a ação da Rota que
terminou com nove suspeitos de pertencer a uma facção criminosa
mortos em uma chácara em Várzea Paulista. “Quem não reagiu
está vivo”, afirmou. Segundo Alckmin, a polícia recebeu uma
denúncia anônima sobre um tribunal do crime no local. Ele disse
que a Rota era o batalhão mais preparado para a ação.
Figura 31 – Capa do Agora São Paulo de 13 de setembro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Essa notícia é um exemplo de que não há um posicionamento crítico por parte do
Agora São Paulo em relação aos ataques dos criminosos ou às ações da Rota. Ao transcrever
a fala do governador que legitima as mortes de “suspeitos”, o jornal não faz comentários, não
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traz opinião. Ao governador é dada a palavra final. A cobertura sobre a violência pelo Agora
São Paulo acaba demonstrando um viés mais oficial.
As críticas à polícia surgem na edição do dia 15 de setembro de 2012 (figura 32). O
jornal paulista denuncia, no alto da primeira página, problemas na estrutura da corporação,
como a falta de coletes à prova de balas para os policiais. O jornal entrevista PMs, sem
identificá-los, para mostrar a realidade precária em que trabalham. A resposta da corporação
finaliza a matéria, informando a data em que os coletes novos serão entregues.
Falta colete para PMs na zona leste
Os policiais do 2º Batalhão (zona leste) estão revezando o uso
dos coletes à prova de balas por falta do equipamento, segundo os
próprios PMs. A unidade, com sede na Penha, possui 763
homens. Os PMs afirmam que, por causa do problema, têm que
fazer o trajeto de casa ao batalhão sem colete. Dos 69 policiais
assassinados neste ano no Estado, 66 morreram no horário de
folga. Segundo PMs, o revezamento do colete foi imposto pelos
superiores. A Polícia Militar informa que, até dezembro, vai
fornecer 35 mil coletes e equipar os policiais. Segundo a
corporação, o 2º Batalhão receberá os equipamentos que faltam
até o dia 10 de outubro.
Figura 32 – Capa do Agora São Paulo de 15 de setembro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Os ataques só se tornam manchete no dia 10 de outubro de 2012: “Matança em
Taboão da Serra” (figura 33). A foto mostra a cena de um dos crimes: o carro da polícia, um
corpo no chão e mulheres com semblante de desespero. Um segundo título complementa a
manchete: “O crime não vai intimidar o Estado, afirma governador”.
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Matança em Taboão da Serra
Sete pessoas foram mortas e seis ficaram feridas a tiros em
Taboão da Serra e em Embu das Artes (Grande SP) após a
morte de um PM. O soldado Hélio Miguel Gomes de Barros, 36
anos, foi morto com seis tiros. Meia hora depois, dois suspeitos
de matar Barros foram mortos pela PM em Embu. Outras cinco
pessoas morreram em quatro ataques em Taboão. Foi a terceira
onda de violência no Estado em cinco dias após mortes de PMs.
No dia 4, sete pessoas foram mortas no Guarujá. No domingo,
em Santos, outras sete morreram. Os ataques contra policiais
seriam ações da facção criminosa PCC. O governador Geraldo
Alckmin anunciou operação com 5.000 policiais para reforçar a
segurança. “A morte de policiais é uma forma de o crime
intimidar o Estado. Ele não será intimidado”, disse. Alckmin
não descarta envolvimento de policiais nas mortes de civis.
Figura 33 – Capa do Agora São Paulo de 10 de outubro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na manchete “SP tem noite violenta com 9 assassinatos”, de 26 de outubro de 2012, o
texto destaca, novamente, a fala do governador “Quanto mais o governo enfrentar as reações,
mais vai enfraquecer o crime” (figura 34). O jornal informa que ninguém foi preso desde o
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início dos ataques. No entanto, não critica a frase do governador, que vende à população a
ideia de que está enfrentando o crime, apesar de não ter sido preso nenhum bandido.
SP tem noite violenta com 9 assassinatos
Nove pessoas morreram e cinco foram baleadas em 14 horas
nas zonas sul e norte de São Paulo e na Grande SP. Ninguém
foi preso. Entre as vítimas estão um PM e um homem que
tentou roubar um policial. “Quanto mais o governo enfrentar as
reações, mais vai enfraquecer o crime”, disse o governador
Geraldo Alckmin. Ontem à noite, um PM foi assassinado na
Vila Curuçá.
Figura 34 – Capa do Agora São Paulo de 26 de outubro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na edição do dia 30 de outubro de 2012, o texto da primeira página informa que
comerciantes fecharam seus estabelecimentos no bairro Jardim João 23, em São Paulo, mas

82
ninguém foi entrevistado. O jornal não traz o lado dos cidadãos, que começam a mudar sua
rotina com medo da violência crescente na cidade. Sem essa voz da população, o Agora São
Paulo finaliza a reportagem com a fala da polícia negando que tenha havido toque de
recolher. O leitor acredita em quem?
Pelas páginas do Agora São Paulo e do Extra, os leitores descobrem crimes cometidos
perto do seu trabalho, da sua casa, na cidade onde vivem. Ao mesmo tempo em que se sente
fascinado com os detalhes do crime, o leitor fica amedrontado, sem coragem de sair
tranquilamente às ruas. Segundo Foucalt (1997), a imprensa trabalha o tempo todo com essa
dualidade entre o mal e o bem, o mocinho e o bandido que leva o cidadão a se sentir sitiado e
a exigir a presença, cada vez maior, da polícia para garantir a ordem.
Sem delinquência, não há polícia. Aceitamos entre nós gente de uniforme, armada,
enquanto nós não temos o direito de estar, que nos pede documentos, que vem
rondar nossas portas. Como isso seria aceitável se não houvesse deliquentes? Ou se
não houvesse todos os dias, nos jornais, artigos onde se contam quão numerosos e
perigosos são os deliquentes? (FOUCALT, 1997, p. 138).

2.5 A tragédia como espetáculo nas páginas populares
Durante a pesquisa, encontrou-se um espaço menor nas primeiras páginas dos jornais
populares para crimes sensacionalistas, de forte apelo popular. A maioria dessas notícias é
editada abaixo da dobra, e algumas chamadas não têm texto, apenas títulos.
O Extra publicou 61 matérias sobre crimes passionais, estupros, golpes de estelionato,
roubos inusitados e assassinatos misteriosos, de junho a outubro de 2012. No Agora São
Paulo, foram 47 no mesmo período.
O crime passional, com elementos do fait divers criminal (excentricidade), que teve
maior destaque nos dois jornais foi o assassinato do empresário Marcos Matsunaga Yoki,
morto e esquartejado pela própria mulher, Elize Matsunaga.
No dia 5 de junho de 2012, o Agora São Paulo traz pela primeira vez a história do
assassinato, descrevendo detalhes sobre o crime: “Mulher é suspeita de esquartejar executivo
da Yoki”. O texto é escrito na ordem direta como um relato de um boletim de ocorrência.
Na edição do dia seguinte, o Agora São Paulo traz a foto do rosto de Elize, no alto da
primeira página, com a manchete que já apontava a causa do crime, traição: “Mulher pagou
para detetive flagrar traição de executivo” (figura 35).
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Mulher pagou para detetive flagrar traição de executivo
A polícia aponta que um dos motivos que supostamente levaram a
enfermeira Elize Araújo, 38 anos, a matar o marido, Marcos Kitano
Matsunaga, 42 anos, foi a descoberta de que ele a traiu com três
garotas. Matsunaga era executivo-chefe da Yoki e foi visto pela
última vez no triplex onde morava, na Vila Leopoldina, às 19h30,
do dia 19 de maio. Partes de seu corpo foram encontradas em sacos
plásticos, em Cotia (Grande SP). A polícia tem alguns indícios
contra Elize. Matsunaga não foi mais visto no prédio e as imagens
mostram a mulher deixando o local às 11h30 no dia 20.
Carregando três malas, ela entrou numa Pajero TR4. Voltou às
23h50, sem as malas. No apartamento foram achados sacos azuis
importados, iguais aos que continham as partes do corpo. Elize
doou à GCM uma pistola 7.65, mesmo calibre do tiro que atingiu a
testa da vítima. Elize nega a autoria do crime.
Figura 35 – Capa do Agora São Paulo de 6 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).
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Em “A Narração do Fato – notas para uma teoria do acontecimento”, Muniz Sodré
(2009, p. 241) explica que o fait divers criminal “se amplia narrativamente, mas com foco na
superfície de seus desdobramentos, no imediato das emoções e sensações”.
O caso Yoki, como passou a ser chamado na imprensa, traz elementos do mistério, da
tragédia e do escândalo envolvendo personagens da alta classe social. A vítima é dona da
empresa de alimentos Yoki, marca conhecida do grande público. Os jornais buscam nesse
crime seduzir os leitores por meio do suspense e da narrativa melodramática, próxima dos
folhetins ou de romances policiais.
A edição do dia 6 de junho de 2012 revela ao leitor a existência de um detetive, figura
dos romances policiais. Pelo texto, o leitor descobre que Elize estava sendo traída pelo
marido. Esse seria, segundo a polícia, o motivo pelo qual ela teria cometido o crime. A
tragédia narrada, a contratação de um profissional para desvendar um mistério, no caso a
traição, são elementos de folhetins que aguçam a curiosidade do leitor.
Muniz Sodré (2009) compara o jornalista policial a um detetive, na medida em que os
dois profissionais investigam as causas do crime e têm a função de trazer a realidade dos fatos
para a população.
O jornalista é um protagonista mais ou menos óbvio, devido à associação que se
pode fazer entre o detetive privado e o repórter investigativo, entendido como aquele
tipo de profissional jornalístico que descobre, por iniciativa própria, um fato alheio
ao controle da polícia ou do Estado em geral. (SODRÉ, M., 2009, p. 267).

No texto da edição do dia 6 de junho de 2012, o Agora São Paulo revela ao leitor as
provas que existem na polícia contra Elize. Como em uma ficção policial, o leitor vai
descobrindo aos poucos os elementos que incriminam a suspeita. No caso de Elize são três: o
marido foi visto pela última vez no dia 19 de maio e uma imagem do condomínio mostra
Elize saindo do prédio com três malas no dia seguinte; no apartamento do casal foram
achados sacos de lixo azuis iguais aos que a polícia encontrou embalando o corpo do
executivo; e, por fim, Elize havia doado à polícia uma arma com o mesmo calibre que atingiu
seu marido. O leitor vai descobrindo aos poucos a história, com os mistérios sendo revelados
a cada edição do jornal.
No Extra, a notícia do assassinato do executivo da Yoki aparece no dia 6 de junho de
2012 (figura 36), editada em uma coluna, abaixo da dobra da primeira página. Elize aparece
segurando uma blusa na foto e é tratada pelo jornal como viúva assassina. O texto já aponta a
causa do crime: ciúme.
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Viúva é presa por esquartejar milionário
Elize Matsunaga foi presa acusada de atirar,
esquartejar e espalhar partes do corpo de Marcos
Kitano Matsunaga, um dos herdeiros da Yoki, por
ciúmes.
Figura 36 – Capa do Extra de 6 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Pela narrativa dos crimes, o leitor é levado a se colocar simbolicamente no lugar dos
personagens, vivenciando a transgressão da ordem social. Esses são elementos básicos do fait
divers criminal, presentes nos jornais populares, onde emoções são exploradas. Segundo
Muniz Sodré (2009, p. 250), “o fait divers funciona, assim, como uma espécie de projeção
familiar da intimidade – o sórdido, o monstruoso tanto de uma pessoa quanto de um grupo –
no espaço público”.
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Nas palavras de Muniz Sodré (2009, p. 260), “A narrativa policial segue a ordem da
descoberta, tendo geralmente como ponto de partida um ‘fait divers’ ou um fato
extraordinário, o que costuma ser o final ou o clímax no romance de aventura.”
A imagem de Elize, uma mulher magra, aparentando fragilidade, contrasta com a
descrição da assassina cruel que confessa ter cortado a cabeça do marido ainda vivo, arrastado
seu corpo até o quarto de hóspedes e, sem a ajuda de ninguém, esquartejado o corpo com uma
faca. O horror da cena descrita torna o crime ainda mais extraordinário. A tragédia ganha
ainda mais ingredientes do espetáculo quando o jornal dá voz à assassina, que conta em
primeira pessoa os motivos que a levaram a cometer o crime:
Mulher diz que matou executivo após ser agredida
“Doutor, eu vou confessar, fui eu. Nós tivemos uma discussão, eu soube que ele
tinha me traído, ele me agrediu e eu dei o tiro”. Essas foram as palavras da
enfermeira e bacharel em direito Elize (sic) Araújo, 38 anos, após ouvir os indícios
que o delegado tinha do crime. Ela disse que disparou um tiro no lado esquerdo da
cabeça de seu marido, Marcos Kitano Mastunaga, 42, executivo-chefe da Yoki,
durante uma discussão na sala. Depois, arrastou o corpo até o quarto de hóspedes, ao
qual os empregados não têm acesso. Limpou o sangue do chão e esperou dez horas
pelo enrijecimento do cadáver. Em seguida, levou o corpo para o banheiro desse
quarto e o esquartejou usando uma faca com lâmina de 30 cm. Por ter
conhecimentos de enfermagem, começou a cortar o corpo pelas cartilagens dos
membros superiores e inferiores, depois a cintura e a cabeça.
(Agora, 7/6/2012)

O Extra adjetiva o crime como “bárbaro” e, no dia 8 de junho de 2012, a manchete
denuncia a frieza de Elize ao cometer o crime com a filha em casa (figura 37).
Viúva matou e esquartejou o marido com a filha em casa
Presença da menina de 1 ano num dos quartos da mansão não
sensibilizou Elize Araújo Kitano Matsunaga, que confessou ter
matado e retalhado corpo do executivo no tríplex da família em
São Paulo.
Figura 37 – Capa do Extra de 8 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Os dois jornais seguem dando detalhes sobre o casal Matsunaga. Revela-se o passado
de Elize, que era prostituta e conheceu o marido por meio de um site de garotas de programa.
O Agora São Paulo publica a foto do anúncio de Elize na época em que era prostituta. O leitor
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descobre que Matsunaga era casado quando conheceu Elize e que se separou após se
apaixonar por ela. Já casada e com uma filha de 1 ano, Elize desconfia estar sendo traída e
contrata um detetive. A presença de uma amante prostituta é confirmada pelo profissional.
Além da atração por garotas de programa, Matsunaga é descrito como um colecionador de
armas, como “metralhadoras, fuzil e 10 mil balas”. A trama é contada em capítulos, levando o
leitor a comprar o jornal no dia seguinte para saciar sua curiosidade.
Elize é revelada como fria e capaz de cortar a cabeça do marido enquanto ele ainda
estava vivo. Aos poucos, o leitor dos dois jornais vai desvendando o mistério que explica
porque uma ex-prostituta que realizou o sonho de se casar e ter uma família com um
milionário decide matar o marido após descobrir que estava sendo traída.
O caso Matsunaga envolve a mistura de sexo e sangue, ingredientes certeiros em
romances populares. O jornal Agora São Paulo chega a mandar um jornalista até a cidade
Chopinzinho, no Paraná, para entrevistar a mãe de Elize na tentativa de buscar mais
informações sobre o perfil da assassina. No dia 10 de junho de 2012, a mãe da assassina é
colocada em cena para levar ainda mais a emoção ao leitor. É o que Barthes (2009) chama
de dramatis personae, ou seja, crianças, mães e velhos colocados em cena na narrativa para
reforçar os estereótipos, em busca de uma relação de causalidade.
Em todos os casos onde a causalidade é de certo modo normal, esperada, a ênfase
não é posta na própria relação, embora ela continue a formar a estrutura narrativa;
ela desloca-se para aquilo a que se poderia chamar as dramatis personae (criança,
velho, mãe, etc.), espécies de essências emocionais, encarregadas de vivificar o
estereótipo. (BARTHES, 2009, p. 218).

De início, os jornais colocaram em evidência o fato de a vítima ser um executivo
milionário de uma das empresas do ramo de alimentação mais conhecidas no país. A
informação leva o leitor a pressupor que a causa do crime seria por motivo financeiro. A
verdadeira causa, traição, é revelada aos poucos. Segundo Barthes (2009), esse desvio causal
característico do fait divers é típico da imprensa popular. “Quanto ao crime misterioso, sabese a sua sorte no romance popular; a sua relação fundamental é constituída por uma
causalidade diferida” (BARTHES, 2009, p. 219).
O caráter informativo da notícia recebe elementos do melodrama, com narrativa
dramática e exagerada. Segundo Guimarães (2006), o texto combina a informação jornalística
com o suspense do romance e o melodrama, que caracterizam o fait divers. O leitor se sente
representado nas histórias de crimes trazidas pelo jornal. Para Kalifa (2012), os crimes são

88
“representações populares” e os leitores dessa cultura de massa consomem o espetáculo deles
mesmos. O texto da imprensa popular traz níveis de representação para os leitores.
O crime é um acontecimento histórico popular; ele é esse fato que ocorre de repente
na vida das pessoas ordinárias, suscitando nelas o inesperado, o extraordinário, o
acontecimento – o histórico, portanto. Daí resulta que essas histórias de crime são
também histórias que contam às pessoas ordinárias, aos leitores ordinários, qualquer
coisa de suas próprias vidas, de suas próprias histórias. Parece-me que uma das
principais características da cultura de massa seja transformar, progressivamente, o
leitor, o espectador, no objeto de consumo cultural. (KALIFA, 2012, p. 185).

A grande repercussão do caso Yoki deve-se ao fato de esse crime ter todos os
elementos que atraem na leitura de folhetins: o sexo, a traição, o ciúme, a contratação de um
detetive profissional, a ascensão social. O leitor consome o espetáculo dele próprio e projeta
sua vida comum em uma história extraordinária.
Ao contrário da imprensa popular do passado, o Agora São Paulo e o Extra
selecionam mais os crimes passionais com destaque na primeira página. Camargo, editor
responsável do jornal paulista, explica que “muitos desses crimes a TV já mostrou e não há
tanto interesse do leitor em saber” (informação pessoal)43.
Rodrigues (2008) já criticava as mudanças na imprensa na década de 1940, que
começava a trazer a figura do copy desk para as redações em busca de mais objetividade nos
textos, o que levou a uma certa padronização. Ele usa o termo “desumanização da manchete”
para retratar a falta de emoção nos textos.
Na velha imprensa, as manchetes choravam com o leitor. A partir do copy desk,
sumiu a emoção dos títulos e subtítulos. E que pobre cadáver foi Kennedy na
primeira página, por exemplo, do Jornal do Brasil. A manchete humilhava a
catástrofe. O mesmo e impessoal tom informativo. Estava lá o cadáver ainda quente.
Uma bala arrancara o queixo forte, plástico, vital. Nenhum espanto na manchete.
Havia um abismo entre o Jornal do Brasil e a cara mutilada. Pode-se falar na
desumanização da manchete. (RODRIGUES, 2008, p. 96).

Durante o mês de junho, o caso Yoki ocupou as primeiras páginas do Agora São Paulo
por 15 dias. No Extra, foram 10 reportagens de capa no mesmo período. Na tabela a seguir
(quadro 6), são apresentados os títulos publicados nos dois jornais sobre o assassinato do
executivo Marcos Matsunaga Yoki.

43

Informação fornecida em entrevista com Nilson Camargo, editor responsável pelo Agora São Paulo, realizada
no dia 15 de fevereiro de 2013.
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Quadro 6 – Títulos das notícias do caso Yoki nos jornais Agora São Paulo e Extra
Mulher é suspeita de esquartejar executivo da Yoki
(Agora, 5/6/2012)
Mulher pagou para detetive flagrar traição de executivo
(Agora, 6/6/12)
Mulher diz que matou executivo após ser agredida
(Agora, 7/6/12)
Esquartejado tinha fuzil, metralhadora e 10 mil balas
(Agora, 8/6/12)
Policial liberou carro com corpo esquartejado
(Agora, 9/6/12)
Elize: tímida, estudiosa, ex-prostituta e assassina
(Agora, 10/6/12)
Executivo deu um carro para amante
(Agora, 11/6/12)
Executivo ficou 16h com amante e foi buscar mulher
(Agora, 12/6/12)
Elize se apresentava como loirinha carinhosa
(Agora, 13/6/12)
Elize cortou cabeça do marido ainda vivo, aponta laudo
(Agora, 15/6/12)
Executivo ainda vivia quando teve os braços cortados
(Agora, 16/6/12)
Detetives revelam como flagram as traições
(Agora, 17/6/12)
Executivo queria deixar criança com Elize, diz amante
(Agora, 18/6/12)
Elize matou marido por dinheiro, diz promotor
(Agora, 20/6/12)
Elize será colega de Suzane e Anna Jatobá
(Agora, 21/6/12)

Viúva é presa por esquartejar milionário
(Extra, 6/6/12)
Viúva diz que matou e retalhou milionário por ciúme
(Extra, 7/6/12)
Viúva matou e esquartejou o marido com a filha em casa
(Extra, 8/6/12)
Marido ia contar que viúva era prostituta
(Extra, 9/6/12)
Viúva do caso Yoki conheceu marido em site de prostituição
(Extra, 10/6/12)
Yoki: amante de executivo fala hoje à polícia
(Extra, 11/6/12)
Caso Yoki: Elize não sabia do carro da amante
(Extra, 12/6/12)
Caso Yoki: amante diz que iria receber R$ 27 mil por mês
(Extra, 13/6/12)
Caso Yoki: executivo teve a cabeça cortada quando estava vivo
(Extra, 15/6/12)
Caso Yoki: viúva diz que era humilhada
(Extra, 25/6/12)
Fonte: Elaborado pela autora.
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2.6 A representação feminina e o nu nas capas
As fotos de mulheres seminuas, com os seios à mostra, também passaram a ser raras
nas primeiras páginas do Agora São Paulo e do Extra. Os ensaios sensuais publicados são de
celebridades da TV, principalmente atrizes protagonistas de novelas da TV Globo, modelos,
rainhas de bateria de escolas de samba e filhas de jogadores de futebol. Não há nu explícito
como era costume nas capas do Notícias Populares, por exemplo. As imagens resumem-se a
mulheres de biquínis ou, no máximo, vestindo calcinha e sutiã em fotos posadas.
As imagens de mulheres sensuais buscam atingir a dois públicos: o masculino, que vê
na mulher o objeto do seu desejo, e o feminino, que se espelha nos corpos sarados das
mulheres ali retratadas. Ao lado das fotos, os jornais costumam associar o título a matérias de
moda, saúde, o que demonstra o objetivo de falar diretamente para as leitoras.
O Agora São Paulo reserva a página 2, portanto um espaço fora da primeira página,
para publicar fotos mais ousadas de mulheres na coluna “Olá”, onde os leitores encontram
notícias de fofoca, vida das celebridades, TV. Novamente, não há imagem de mulher pelada
como nos jornais populares de outrora. Há espaço para o desejo masculino, para a fruição,
junto às notícias de televisão de que tanto gostam as leitoras femininas.
O Extra publica na coluna “Retratos da Vida”, no primeiro caderno, as fotos mais
provocantes de mulheres, principalmente de celebridades com pouca roupa. Não há
constrangimento para as leitoras femininas em lerem essa página, pois as notícias são sobre
entretenimento, televisão e a vida dos artistas. O nome da coluna “Retratos da Vida”
evidencia o tom mais ameno das notícias que ali são publicadas.
No Extra, filhas de jogadores e de comentaristas de futebol posam para ensaios na
praia e são alçadas à condição de celebridades na primeira página do jornal. Há uma mistura
de entretenimento, que envolve sexo e futebol nas chamadas. Os títulos são jocosos e brincam
com os apelidos dos jogadores, ou com os bordões de apresentadores de TV. “Ela é animal” é
o título que o jornal dá para a foto da filha do ex-jogador Edmundo, conhecido pelo apelido
de “animal” no mundo esportivo, na edição de 20 de junho de 2012. “Ela fica bem na tela,
Datena” é a chamada na primeira página de 25 de junho de 2012 para a foto sensual da filha
do apresentador da TV Bandeirantes, José Luiz Datena, conhecido pelo bordão “põe na tela”.
A seguir, apresentam-se exemplos de chamadas de capa com fotos de mulheres em
poses sensuais e mais provocantes.
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A gata de Renato Gaúcho
A bela Carolins Portaluppi, de 18 anos, é o
maior tesouro e a única preocupação do exjogador.
Figura 38 – Capa do Extra de 6 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

É de parar Madureira
Quitéria Chagas retoma o reinado no Império
Serrano e atrai olhares em frente à quadra da
escola de samba.
Figura 39 – Capa do Extra de 24 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Para anunciar a estreia da novela “Gabriela”, remake dos anos 70 na TV Globo, o
Extra trouxe na capa do dia 17 de junho de 2012 (figura 40) a foto da atriz Juliana Paes, no
papel principal que havia sido de Sonia Braga. A imagem parece um pôster da atriz em pose
sensual. A brincadeira no título “NÃO VÁ PARA A CAMA SEM ELA” não afasta as leitoras
que, assim como os homens, são público da telenovela.
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Figura 40 – Capa do Extra de 17 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Na edição seguinte, o Extra publica no alto da primeira página a foto de uma modelo
usando biquíni fio dental, com o bumbum empinado (figura 41). O título “Pra ficar com
bumbum de ‘Gabriela’” é direcionado às leitoras que desejam ter o mesmo bumbum da foto.
Figura 41 – Capa do Extra de 30 de junho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).
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Por pertencer às Organizações Globo, o Extra explora mais as fotos de artistas da TV
Globo na praia, de biquíni. Novamente, a intenção é atrair leitoras interessadas na vida das
artistas e em ter o mesmo corpo sarado. Na edição do dia 18 de setembro de 2012, o jornal
traz a foto da atriz Flávia Alessandra de biquíni, na praia do Leme, descrita no texto “com um
corpaço” (figura 42).
Figura 42 – Capa do Extra de 18 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Para atrair o público feminino, o Agora São Paulo e o Extra trazem matérias sobre
moda, com dicas sobre roupas e acessórios usados por modelos e atrizes, para inspirar as
leitoras. “Fique linda, leve e solta de saião” (Extra, 16/6/2012); “Moda praia no inverno”
(Extra, 8/7/2012); “Óculos espelhados são a nova moda entre as mulheres” (Agora, 9/9/2013)
são alguns desses exemplos de reportagens de primeira página que falam diretamente com as
mulheres. Os jornais populares contemporâneos passaram a olhar para a leitora e não retratam
tanto a mulher como objeto de desejo em suas capas.
Em 12 de junho de 2012, o Agora São Paulo trouxe no alto da capa a foto de uma
modelo no desfile da Fashion Week, totalmente vestida, sem qualquer apelo popular (figura
43). O texto diz que a atriz inglesa considerada “a mulher mais sexy do mundo” vestiu peças
transparentes. Não há nada que remeta às fotos de mulheres sensuais, corpulentas, objetos de
desejo dos homens.
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A gata Transformers na passarela
Considerada a mulher mais sexy do mundo, a atriz inglesa
Rosie Huntington-Whiteley, 25 anos, brilhou na abertura da 33ª
São Paulo Fashion Week, no prédio da Bienal, no Ibirapuera. A
estrela de “Transformers 3” vestiu peças transparentes da grife
Animale, que se inspirou na África para mostrar estampas de
animais e peças justas de couro recortadas.
Figura 43 – Capa do Agora São Paulo de 12 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na edição de 30 de setembro de 2012, o Agora São Paulo traz matéria sobre mulheres
que gostam de ser dominadas. A foto da capa é de uma DJ loira, usando um vestido preto de
couro, com as mãos amarradas nas costas. A imagem está inserida em um fundo vermelho,
cor usada para representar a paixão, o amor. A reportagem é inspirada no livro “Cinquenta
tons de cinza”, da escritora britânica E. L. James, romance que fala sobre erotismo e
sadomasoquismo44. Na reportagem “Elas gostam de ser dominadas”, publicada no suplemento
feminino dominical Revista da Hora, o jornal se aproveita do sucesso da publicação para levar
às leitoras histórias de “mulheres que gostam de ser submissas como nos livros” (figura 44).
Essa reportagem mais ousada é voltada ao público feminino, alvo do best seller, que busca
inspiração nas histórias de outras mulheres para realizar suas próprias fantasias sexuais. Tratase de um exemplo de matéria que procura atrair as leitoras para a compra do jornal.

44

Em 2012, foram vendidos 3,5 milhões de exemplares do livro no Brasil, segundo site da editora Intrínseca.
Disponível em: <www.intrinseca.com.br>. Acesso em: 1 nov. 2013.
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Elas gostam de ser dominadas
Samanta Melo, conhecida como DJ Pink, gosta de brincadeiras de
dominação com o namorado.
Figura 44 – Capa do Agora São Paulo de 30 de setembro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

A única foto de nudez que aparece na capa do Agora São Paulo, durante o período da
pesquisa, é a da princesa britânica Kate Middleton fazendo topless em uma praia na França,
na edição do dia 15 de setembro de 2012 (figura 45). A foto está editada em apenas uma
coluna, ao lado do logotipo do jornal.
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Revista traz fotos da princesa de topless
Figura 45 – Capa do Agora São Paulo de 15 de setembro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

As mulheres anônimas, desconhecidas do grande público, que apareciam peladas nas
capas dos jornais Notícias Populares e Luta Democrática migraram de lugar na edição dos
jornais contemporâneos. O jornal que era feito apenas para o leitor homem e para ser lido na
rua muda seu espaço e invade o ambiente familiar. As esposas e filhas passam a compartilhar
a leitura do jornal com o marido, o pai. Dessa forma, desaparecem das primeiras páginas as
fotos de mulheres exibindo as partes íntimas.
Em entrevista à pesquisadora Rosa Nívea Pedroso, Olympio Campos, diretor
responsável pelo Luta Democrática, afirmou que os jornais da década de 1960 eram feitos
exclusivamente para homens, o que explicava o maior número de manchetes com assuntos
eróticos. “As mulheres são excluídas porque elas já têm dois veículos de comunicação muito
fortes: as revistas e a televisão” (PEDROSO, 2001, p. 39).
Hoje, os jornais populares buscam atrair também as leitoras. A leitura sai do espaço
público e migra para o espaço privado no ambiente doméstico. A edição da primeira página já
leva em conta a família. O desejo de leitura da mulher passa a ser mais bem compreendido
pelos jornais populares. No Extra isso fica mais evidente por conta do maior número de
mulheres compradoras, identificado em pesquisa mercadológica realizada pelo instituto
Marplan (52% dos leitores são mulheres).45

2.7 Telenovela, entretenimento e ficção
TV e jornal popular não andam separados e é comum que a notícia publicada ou
transmitida em um desses veículos seja copiada pelo outro. As telenovelas exercem uma
influência grande na pauta e na edição dos jornais populares. Personagens da TV que se
45

Informação pessoal obtida durante entrevista com Luiz André Alzer, diretor executivo de Unidade Populares
do Extra, em 21 de novembro de 2012.
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transformam em sucesso de público conquistam espaço de destaque nas primeiras páginas dos
jornais.
Os veículos populares atraem a curiosidade dos leitores antecipando as cenas
importantes dos próximos capítulos da telenovela. “Doroteia era quenga Dodô Tanajura no
passado” (Extra, 27/9/2012); “Coronel Ramiro castra golpista em Gabriela” (Agora,
14/8/2012); “Empreguetes se separam” (Agora, 16/8/2012); “Saiba qual o segredo de Adauto,
ex-craque do Divino, que perdeu pênalti” (Extra, 16/10/2012) são alguns exemplos extraídos
dos jornais objetos da pesquisa.
A moda lançada pelas personagens das telenovelas também invade as páginas dos
jornais populares, que fazem matérias de comportamento e guias de serviço, mostrando os
locais onde o leitor pode comprar a roupa ou acessórios usados pelas artistas. Na edição de 26
de agosto de 2012, o Agora São Paulo ouviu professores, educadores e pais para abordar o
“fenômeno” da novela “Carrossel”, do SBT, sucesso entre o público infantil (figura 46).
Febre de Carrossel reduz conflitos entre crianças
Figura 46 – Capa do Agora São Paulo de 26 de agosto de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

No dia 14 de outubro de 2012, o jornal volta a publicar reportagem sobre a moda
lançada pela novela “Carrossel”. Inspiradas nos personagens, crianças passam a usar nas salas
de aula tiaras coloridas e a usar expressões ouvidas na TV. O texto coloca a opinião de
especialistas e de professores sobre o tema (figura 47).
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Febre de ‘Carrossel’ invade as escolas
Fenômeno entre as crianças, a novela “Carrossel” (SBT) invade
as salas de aula por meio de tiaras coloridas e álbuns de
figurinhas, além de expressões como “é tão romântico” e até
debates sobre malcriações e desigualdade social. Na avaliação
de especialistas, a motivação para o diálogo provocada pela
trama infantil é positiva e o tema não deve ser vetado nas
escolas. Professores, no entanto, dizem que é preciso intervir
quando os alunos se animam demais ou dão apelidos aos
colegas com nomes de personagens.
Figura 47 – Capa do Agora São Paulo de 14 de outubro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na edição do dia 18 de julho de 2012, o Agora São Paulo trouxe para as leitoras os
locais de venda das bijuterias usadas pelas protagonistas da novela “Avenida Brasil”, da TV
Globo. A legenda da foto, que mostra uma mulher usando um brinco (figura 48), funciona
como o anúncio de um catálogo de vendas de uma loja popular: “Brinco de sete fios
popularizado pela periguete Suelen, personagem de Isis Valverde em ‘Avenida Brasil’, custa
R$ 12”. A reportagem do Agora São Paulo percorreu as lojas da rua 25 de Março, centro
comercial popular da cidade de São Paulo, para trazer dicas de acessórios da moda lançados
pelas personagens das telenovelas.
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Colar de Nina e brinco de Suelen viram febre na 25
Figura 48 – Capa do Agora São Paulo de 18 de outubro de 20

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Nos jornais populares, a vida dos artistas é acompanhada de perto por repórteres e
fotógrafos, que revelam aos leitores as intimidades e bastidores das gravações televisivas. No
caso do Extra a cobertura sobre fofoca é maior em razão de o jornal pertencer às
Organizações Globo e pelo número maior de celebridades e de artistas que moram no Rio de
Janeiro, o que permite aos jornalistas acesso maior à fonte. É como se o mundo fictício da TV
invadisse o espaço público, aproximando mais o telespectador/leitor do seu ídolo.
O Extra publica flagrantes da vida dos artistas no estilo de cobertura dos paparazzi da
imprensa internacional. Na primeira página do dia 6 de julho de 2012, o Extra estampou na
primeira página a foto do ator Bruno Gagliasso, um dos galãs da TV Globo, saindo de sua
casa com seus pertences, após ter discutido com a mulher por conta de uma traição que veio a
público. A vida dos artistas é acompanhada de perto pelo jornal popular.
Na edição do dia 23 de julho de 2012, o jornal traz a foto dos artistas Marcelo Faria e
Fernanda Vasconcelos de roupão, em Nova Friburgo, região serrana do Rio (figura 49). Na
época, os dois atuavam juntos na peça de teatro “Dona Flor e seus dois maridos”. Ao lado da
foto dos atores, o título “Na Serra, na maior intimidade” insinua o romance do novo casal e
busca atrair a curiosidade do leitor.
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Na Serra, na maior intimidade
Foi nos braços de Fernanda Vasconcelos que
Marcelo Faria tentou esquecer a briga com o
segurança de uma boate. Eles se apresentaram na
peça “Dona Flor e seus dois maridos”, em
Friburgo, no fim de semana. No sábado, os dois
dormiram na casa do pai do ator.
Figura 49 – Capa do Extra de 23 de julho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Os jornais populares procuram dar furos jornalísticos na cobertura de celebridades,
ávidos pelas vendas e pela repercussão da mesma notícia em outros veículos. As ações,
reações, frases das celebridades servem de exemplo e referência aos leitores, que buscam
inspiração no modo como vivem seus ídolos.
O período desta pesquisa coincide com os capítulos finais da novela “Avenida Brasil”,
exibida na TV Globo, e que foi um grande sucesso de público, com picos de 51 pontos
medidos pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE)46.
De junho a outubro, foram publicadas 40 matérias no Extra sobre “Avenida Brasil”.
No mesmo período, no Agora São Paulo, foram 16. Os passos da vilã Carminha, interpretada
pela atriz Adriana Esteves, foram acompanhados de perto pelos dois jornais. Pelos títulos,
mesmo quem não acompanhava a novela pela TV, ficava informado sobre a trama.
À medida que se aproxima o fim da novela, que terminou em outubro, o Extra e o
Agora São Paulo intensificam a cobertura. Cada capítulo é comentado e antecipado para os
leitores. A personagem Carminha tem espaço maior do que qualquer figura política nas
páginas populares. A seguir, seguem exemplos de matérias de primeira página sobre a
telenovela “Avenida Brasil” no Extra e no Agora São Paulo.

46

Cada ponto equivale a 62 mil domicílios na Grande São Paulo.
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Carminha dá surra em Max
Vilã de “Avenida Brasil” flagra inimiga com
amante e arma um barraco
Figura 50 – Capa do Extra de 6 de agosto de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Esquenta o clima na novela
Em “Avenida Brasil”, Max conquista a irmã de
Nina
Figura 51 – Capa do Extra de 28 de agosto de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).
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Carminha vai tentar matar Max
‘Avenida Brasil’ terá mais reviravoltas
Saiba tudo o que ninguém contou na reta final
Plano macabro da vilã dá errado. Amante entrega
fotos da traição para a família de Tufão. Nina festeja
com Jorginho a derrota dos rivais.
Figura 52 – Capa do Extra de 19 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Nina mostra fotos de Carminha com Max
Após ser enterrada viva, Nina volta à mansão, espalha fotos de
Carminha com o amante Max pela casa e surpreende a vilã em
“Avenida Brasil”. Agora, Nina iniciará uma série de
chantagens contra a patroa, exigindo que Carminha trate bem
os empregados e a filha Ágata.
Figura 53 – Capa do Agora São Paulo de 24 de julho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).
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Lucinda matou mãe de Carminha
Mãe do lixão vingou a morte de sua filha
Figura 54 – Capa do Agora São Paulo de 20 de agosto de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Carminha vira heroína e volta ao lixão
A vilã Carminha virou heroína no último capítulo de “Avenida
Brasil”. Ela deu um tiro em Santiago e salvou a vida dos
mocinhos Tufão e Nina. Carminha revelou que matou Max.
Depois de ficar três anos presa, voltou a viver no lixão e fez as
pazes com Nina. A novela terminou com recorde de audiência
neste ano: 51 pontos.
Figura 55 – Capa do Agora São Paulo de 20 de outubro de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Na edição de 17 de outubro de 2012 (figura 56), o Extra revela a seus leitores que a
vilã Carminha é quem matou Max, seu amante, principal mistério da novela, com o título
“Matou o amante e perdoou a rival”, uma referência ao filme “Matou a família e foi ao
cinema”, de Júlio Bressane. O texto informa ao leitor que as cenas em que a vilã confessa o
crime ainda não foram gravadas na novela, o que aumenta a importância da revelação feita
pelo jornal de quem matou Max.
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Matou o amante e perdoou a rival
Carminha, a vilã de “Avenida Brasil”, deve gravar na
quinta as cenas em que confessa o crime
Figura 56 – Capa do Extra de 17 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Um dia após o capítulo final da novela, o Extra traz a manchete “FOI FOI FOI...”
(figura 57) confirmando o que havia anunciado.
FOI FOI FOI...
Foi ela mesmo. E graças às repórteres Carla
Bittencourt e Marcele Carvalho, o leitor do EXTRA
soube em primeira mão. Como sempre.
Figura 57 – Capa do Extra de 20 de outubro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

105
O Extra recorre à ficção em sua narrativa para explicar temas considerados difíceis de
serem traduzidos para a população. A linguagem dos quadrinhos e os personagens de
“Avenida Brasil” serviram de base para o jornal explicar o julgamento do mensalão no
governo do presidente Lula com a manchete “AVENIDA BRASIL A NOVELA DO
MENSALÃO”, na edição do dia 2 de agosto (figura 58).
Figura 58 – Capa do Extra de 2 de agosto de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Nessa primeira página, os políticos acusados de envolvimento no mensalão foram
representados pelos principais personagens da telenovela. A abordagem do tema e a
linguagem são bem-humoradas. O jornal deixa claro que está recorrendo a elementos da
ficção para explicar a notícia de política. “Começa hoje o julgamento de 38 acusados de
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participar de um esquema de corrupção para garantir apoio ao governo Lula. EXTRA recorre
à ficção para contar uma história da vida real”, diz o texto da manchete.
O texto é bem-humorado. O presidente Lula é identificado com o personagem Tufão,
que na novela “Avenida Brasil” não sabe que é traído pela mulher. O Extra brinca com o fato
de Lula dizer que não sabe sobre as acusações feitas contra seu partido. O então ministro José
Dirceu transforma-se em Carminha porque é considerado o grande vilão do caso. O deputado
Roberto

Jefferson

transforma-se

na

personagem

Rita,

que

busca

vingança

de

Carminha/Dirceu. As fotos dos rostos dos políticos são diagramadas em desenhos dos
personagens da novela.
A ficção e a vida real voltam a se misturar em reportagem publicada no dia 20 de
agosto de 2012: “Carminha, Nina e os 23 crimes”. O Extra contabiliza o número de crimes
cometidos pela vilã Carminha e pela mocinha Nina, da novela “Avenida Brasil”, para
informar ao leitor a pena que as duas deveriam cumprir na cadeia, caso fossem condenadas no
mundo real. “Vilã e mocinha de ‘Avenida Brasil’ pegariam ao todo 78 anos de cadeia”.
Na edição do dia 11 de outubro de 2012, a poucos dias do fim da telenovela, o Extra
levou às ruas do Rio de Janeiro um boneco da Carminha para que a população pudesse bater
na “vilã”. Dias antes, foram ao ar na TV as cenas em que a personagem apanhava dos
mocinhos da telenovela. Ao fabricar o boneco como Judas, o jornal dá vida à personagem
canalizando o sentimento dos leitores em relação às maldades praticadas pela vilã. A ficção
sai do simbólico para o real.
Todos querem bater em Carminha
Levamos um boneco com a cara da Carminha para as ruas e descobrimos que todos
querem dar uma de Tufão, Muricy e Monalisa.
(Extra, 11/10/2012)

Em “A narração do fato: notas para uma teoria do acontecimento”, Muniz Sodré
(2009, p. 21) afirma que o jornalismo se apoia na notícia e na verdade, mas utiliza recursos
narrativos transformadores dessa realidade. Isso não significa publicar invenções ou mentiras,
alterando a realidade, o que acarretaria em perda de credibilidade do jornal, como foi o caso
do Notícias Populares. Trata-se de buscar narrativas mais ousadas, olhares diferenciados que
permitem a interpretação da notícia com o objetivo de atrair mais leitores. O valor da notícia
se dá, segundo Muniz Sodré (2009, p. 21), pelo interesse que ela gera para o leitor a que o
jornal se destina.
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Segundo Muniz Sodré (2009, p. 15), “Não se trata de manipulações deliberadas, nem
de mentiras, mas de interpretações que podem muitas vezes lançar mão de recursos típicos da
ficção literária, com vistas à criação de uma atmosfera semântica mais compreensiva”.
A narrativa do Extra produz efeitos na realidade, fazendo com o que o leitor passe a
propagar o discurso. Segundo Muniz Sodré (2009), o jornal deve buscar o excepcional, a
ruptura de padrões, aumentando, assim, a expectativa do leitor.
Ainda que a ficção literária seja uma outra coisa, essa construção jornalística de
realidade produz efeitos (numa escala diferente) análogos àqueles literariamente
produzidos pela narrativa. Embora a notícia de jornal se distinga decididamente do
texto literário [...] nela se encontra o germe de uma narrativa (aquilo que, noutro
contexto semiótico, poderia ser um conto, um romance ou um filme. (SODRÉ, M.
2009, p. 26).

O Agora São Paulo dedica um espaço menor, comparado ao Extra, para as
reportagens sobre celebridades e fofocas na primeira página. Os assuntos são editados com
frequência abaixo da dobra da capa. Como não há pesquisa recente sobre o perfil do público
leitor realizada pelo jornal, não é possível identificar se o número de mulheres leitoras é
menor em relação ao jornal carioca. Em entrevista, o editor responsável pelo Agora São
Paulo, Nilson Camargo, afirmou que o espaço para essa cobertura de entretenimento é menor
porque grande parte das notícias de fofocas está na internet, e pode ser lida de graça. “O meu
leitor não vai comprar o jornal para ler fofoca. Claro que é importante publicar, dar espaço
para as novelas, que são a maior fonte de entretenimento da baixa renda, mas essas notícias
não aumentam as vendas” (informação pessoal), afirmou Camargo47.
O Agora São Paulo é mais independente na cobertura sobre o mundo televisivo e traz
notícias de programas e de telenovelas de outras emissoras, como Record, RedeTV!,
Bandeirantes e SBT. No dia 14 de junho de 2012, por exemplo, o jornal publicou na primeira
página um novo quadro do programa do apresentador Silvio Santos, no SBT, em que
mulheres vestiam-se de avestruz para que ele escolhesse a candidata com as pernas mais
bonitas (figura 59). O Extra limita o espaço na primeira página para as novelas e programas
da TV Globo, exatamente por pertencer ao mesmo grupo.

47

Informação fornecida em entrevista com Nilson Camargo, editor responsável pelo Agora São Paulo, realizada
no dia 15 de fevereiro de 2013.
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MULHERES VIRAM AVESTRUZES EM NOVO
QUADRO DO SBT
Silvio escolhe as pernas mais belas
Silvio Santos avalia com a mão pernas de candidata ao
concurso que irá escolher as “Pernas Mais Belas” em seu
programa. O quadro será exibido neste domingo. A escolhida
ganhará R$ 1.000.
Figura 59 – Capa do Agora São Paulo de 14 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Desde sua criação, o jornal carioca faz uma eleição dos melhores da TV, que escolhe
atores revelação, melhor telenovela. A partir de 2006, o jornal criou o “Prêmio Extra de TV”,
que é anual e ocorre geralmente no mês de novembro. Durante o período pesquisado, o Extra
publicou reportagens especiais sobre TV.
Na edição de 7 de julho de 2012, o Extra fez uma homenagem aos 40 anos de carreira
do ator Antonio Fagundes, com o título de capa “O galã e o vilão mais amados da TV”. No
texto, o ator é chamado de “ícone da TV brasileira”. A chamada do caderno Sessão Extra,
onde a reportagem foi publicada, teve grande destaque na primeira página e foi diagramada ao
lado da manchete sobre saúde, editada em apenas duas colunas.
Em setembro, o Extra preparou uma primeira página especial para comemorar os 40
anos de carreira do autor de telenovelas Silvio de Abreu. O jornal reproduziu em foto a cena
antológica da novela “Guerra dos Sexos”, de 1980, em que os atores principais Fernanda
Montenegro e Paulo Autran protagonizam uma cena de guerra de comida. A edição de 26 de
setembro de 2012 traz Silvio de Abreu no lugar de Paulo Autran (figura 60), em foto
produzida especialmente para o jornal.
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A guerra continua
Fernanda Montenegro e o autor Silvio de Abreu
refazem para o Extra uma das cenas mais famosas da
TV
Figura 60 – Capa do Extra de 26 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Alzer conta que um dos grandes furos de reportagem da história do Extra foi a
revelação da vencedora do programa “No Limite”, primeiro reality show exibido pela TV
Globo, em 2000 e diz que:
Enviamos um repórter até o local onde eram feitas as gravações e descobrimos que a
Elaine, que era a mais chorona e menos resistente às provas físicas do programa, foi
a vencedora. Anunciamos a vitória com exclusividade, um mês antes da final. A
própria TV Globo ficou incomodada ao saber que demos antes. (informação
pessoal)48.
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Informação fornecida em entrevista realizada com Luiz André Alzer, diretor executivo da Unidade Populares
do Extra, em 21 de novembro de 2012.
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No alto da primeira página, da edição do dia 16 de agosto de 2000, o título “No
Limite, A VENCEDORA” trazia um carimbo de “exclusivo”. Alzer (informação pessoal)49
afirma:
Repetimos o feito agora em 2012 com o furo sobre o final da novela “Avenida
Brasil”. Três dias antes, o leitor do Extra soube primeiro do que todo mundo que a
foi a vilã Carminha quem matou o amante Max. Por isso, assinamos na capa os
nomes das repórteres que deram esse furo, para valorizar mesmo o feito. As notícias
de entretenimento, as coberturas de um reality show como o Big Brother Brasil, e de
novelas de sucesso como “Avenida Brasil” têm sabor de final de Copa do Mundo
para o Extra. A equipe trabalha dobrado para levar as notícias de televisão em
primeira mão aos leitores.

2.8 A inoperância do poder público e a defesa do leitor
Os jornais populares têm papel fundamental na cobertura das omissões e da
inoperância do poder público. O Extra e o Agora São Paulo buscam ser intermediários dos
problemas dos leitores junto a órgãos oficiais, não só descrevendo erros e descasos
encontrados como apontando soluções. Essa característica talvez seja a que melhor diferencie
a cobertura da imprensa popular da imprensa de referência.
A má qualidade do transporte público, a falta de vagas em creches, ensino ruim nas
escolas, fila e longas esperas em hospitais e postos de saúde são temas cotidianos enfrentados
pela população de menor renda que ganham as primeiras páginas dos jornais populares.
O Agora São Paulo tem como marca forte a seção “Vigilante Agora”, publicada no
primeiro caderno Nas Ruas, todas as segundas-feiras, sempre com chamada na primeira
página. São reportagens com objetivo de testar a eficiência e qualidade de um serviço,
geralmente público. “Parquinhos abandonados”, na edição do dia 25 de junho de 2012, é uma
reportagem do “Vigilante Agora” realizada em 24 parques públicos da cidade de São Paulo
(figura 61). O jornal constatou que metade dos parques avaliados “apresenta problemas”,
como “brinquedos quebrados, enferrujados, ou com lascas de madeira”, oferecendo risco para
as crianças. Os órgãos oficiais, como prefeituras e secretarias, são cobrados pelo jornal para
dar uma resposta à população de quando os problemas serão resolvidos.
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Informação fornecida em entrevista realizada com Luiz André Alzer, diretor executivo da Unidade Populares
do Extra, em 21 de novembro de 2012.
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Parquinhos abandonados
Metade dos 24 parquinhos públicos de praças e parques em
cinco regiões de São Paulo visitados pelo Vigilante Agora
apresenta problemas. Neles, há brinquedos quebrados,
enferrujados, ou com lascas de madeira, sujeira espalhada
pelo chão e mato alto. A prefeitura diz que vai vistoriar
todas as praças apontadas nos próximos dias e fazer os
reparos que forem necessários.
Figura 61 – Capa do Agora São Paulo de 25 de junho de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

O Agora São Paulo se coloca como um fiscal do povo, indo ao local verificar como se
encontram as instalações, os equipamentos e o atendimento oferecidos à população. O sucesso
da seção é tão grande que muitos leitores ligam para a redação pedindo para falar com o
“Vigilante Agora” como se essa pessoa existisse. Os leitores buscam esses espaços nos jornais
populares para resolverem problemas do cotidiano, do bairro onde moram, que o poder
público não soluciona.
Nos demais dias da semana, o Agora São Paulo mantém a cobertura sobre falhas e
descaso do poder público na editoria Nas Ruas. “Falta até piso e porta nas escolas de São
Paulo” (2/8/2012); “Faltam fraldas geriátricas em postos de saúde da capital” (7/8/2012);
“Doentes ficam 7 dias em pronto-socorro municipal” (9/8/2012); “Nova pane de trem causa
superlotação” (22/9/2012) são alguns dos exemplos dessas reportagens. O jornal se coloca
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como porta-voz da defesa do leitor/consumidor e busca solucionar problemas na compra e
prestação de serviços privados.
De segunda a sábado, o Agora São Paulo publica no primeiro caderno a seção “Defesa
do Cidadão”, espaço dedicado às cartas e a uma reportagem maior contando os problemas
enfrentados pelos leitores com produtos quebrados ou serviços malfeitos. Quando o problema
é solucionado, o jornal descreve como “caso resolvido”. Do contrário, o leitor é informado de
que o caso está “pendente”. Em geral, as notícias são sobre máquinas e eletrônicos que
apresentam defeito logo após a compra, móveis comprados em lojas especializadas que não
foram entregues no prazo prometido, e assim por diante.
Em março de 2011, o Extra criou a figura do boneco cidadão chamado “Zé Lador”,
um trocadilho com a profissão de zelador de prédios e condomínios. O boneco negro vestindo
capa de super-herói é levado por um repórter da editoria de Geral até um bairro ou
comunidade carioca. Ele percorre as ruas, ouve as queixas dos moradores e cobra soluções do
poder público para os problemas encontrados.
Na edição de estreia do boneco cidadão, em 24 de março de 2011, o Extra anunciou
aos leitores: “Problemas no seu bairro? Chame o super Zé Lador”. O boneco é mais um
exemplo de que o jornal carioca busca elementos da ficção, como a figura do super-herói,
para transmitir melhor sua mensagem para os leitores.
No período dessa pesquisa, foram publicadas três reportagens com o boneco Zé Lador.
Na edição do dia 31 de julho de 2012, o boneco é o sujeito da manchete “Zé Lador entra na
briga contra abuso da Cedae” (figura 62). A notícia é o aumento da conta de água em um
bairro onde não há abastecimento há nove meses. O boneco é aliado na causa dos moradores e
vai até o local para verificar a denúncia. Na foto principal, o Zé Lador aparece usando o
crachá do jornal e é segurado pelos moradores, que mostram bacias e baldes vazios.
No texto principal da manchete, o Extra convoca os leitores a enviarem mensagens ao
presidente da Companhia de Águas e Esgotos (CEDAE), empresa responsável pelo
abastecimento no Rio de Janeiro, pedindo que o aumento seja revogado: “o cidadão pode
enviar mensagens por e-mail, Facebook e Twitter para o presidente da Cedae, Wagner Victor,
pedindo que ele volte atrás”. A reportagem deixa claro o poder que o jornal popular exerce
sobre as autoridades e empresas privadas, colocando-se como intermediário das
reivindicações dos cidadãos que se sentem desamparados pelo poder público.
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Zé Lador entra na briga contra abuso da Cedae
Conta sobe até 13,8% amanhã
Boneco cidadão se une a jovens que ensinam a
usar a internet para derrubar o reajuste acima da
inflação
O boneco cidadão foi até Cordovil, onde encontrou
moradores que não veem água há nove meses. A
única coisa que a Cedae entrega é a conta, que
ficará mais salgada amanhã. Indignado, Zé Lador
apoia a campanha de um grupo de jovens que usa
redes sociais para pressionar autoridades. O
cidadão pode enviar mensagens por e-mail,
Facebook e Twitter para o presidente da Cedae,
Wagner Victor, pedindo que ele volte atrás.
Figura 62 – Capa do Extra de 31 de julho de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).

Zé Lador é na verdade o terceiro boneco criado pelo Extra com o objetivo de ser
porta-voz dos problemas dos cidadãos e de manter o sucesso conquistado com o primeiro
boneco cidadão do jornal, o João Buracão, e do segundo, Zé Lixão.
Em 2009, o repórter Fernando Torres Pereira, da editoria de Geral, foi cobrir o enterro
de uma família que havia sido executada após não pagar uma dívida com traficantes, no
Cemitério de Irajá. No fim do sepultamento, ele e o motorista Carlos Costa rodaram a região
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em busca de pautas. O jornalista conta que foi o motorista quem comentou sobre uma “coisa
que podia virar matéria” num bairro perto de onde estavam. “Partimos para Marechal Hermes,
na Rua Piraí, e encontrei o boneco, sentado numa cadeira de praia, ‘pescando’ numa cratera
em frente a uma borracharia”, conta Pereira (informação pessoal)50. O boneco foi feito pelo
borracheiro Irandi Pereira da Rocha, que usou suas próprias roupas para vesti-lo. “Irandi me
contou que aquele problema da cratera (na rua) nunca era resolvido pela Prefeitura e que
algumas pessoas chegaram a dizer que ele havia feito o buraco para os carros quebrarem e a
borracharia (na qual Irandi era apenas um empregado) faturar com os consertos”, conta
Pereira (informação pessoal)51.
O “Boneco Pescador” idealizado pelo borracheiro foi adotado pelo jornal Extra para
servir de porta-voz dos moradores de ruas repletas de buracos. O nome foi alterado para João
Buracão porque, segundo o jornalista, era mais fácil para fazer o título e porque João é um
nome bem brasileiro.
João Buracão ganhou vida própria. Nas pautas, os moradores se dirigiam para falar
com ele, principalmente as crianças. Pereira (informação pessoal)52 conta que:
Eles preparavam café da manhã, churrasco de agradecimento e até feijoada para o
boneco. No dia da segunda reportagem, quando mostramos que o buraco havia sido
tapado após denúncia do boneco, o serviço de atendimento ao leitor da Infoglobo
recebeu centenas de ligações e e-mails dos leitores. A partir daí, ele só foi a locais
indicados pela população.

O boneco passou a ser recebido por políticos. Em 6 de março de 2009, a manchete
“Prefeito recebe João Buracão e promete tapar 645 mil buracos” é publicada com a foto do
boneco vestindo gravata, sentado ao lado do prefeito Eduardo Paes. A linha fina dava o tom
de seriedade da notícia ao mesmo tempo em que brincava com a situação: “Recepcionado no
palácio, porta-voz dos leitores do Extra recusa água e café: ‘Eu não quis perder o foco’”. O
jornal personifica o boneco, dá a ele uma fala e descreve seus fictícios atos como recusar água
e café diante do encontro com a autoridade.
“O prefeito do Rio, Eduardo Paes, recebeu o boneco porque sabia que era melhor ser
amigo do que inimigo dele. O prefeito falou ao boneco: ‘João, você está me dando um
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Informação fornecida em entrevista realizada por e-mail com Fernando Torres Pereira no dia 17 de setembro
de 2013.
51
Idem.
52
Idem.
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trabalho danado. Vá fiscalizar outras cidades também’”, lembra Pereira (informação
pessoal)53.
Em 2009, o boneco chegou a ser sequestrado em São Gonçalo, município do Rio de
Janeiro. Pereira (informação pessoal)54 afirma:
A pauta era a rua da prefeita Aparecida Panisset. No meio da apuração, o irmão da
prefeita, Márcio Panisset (que era secretário municipal), pegou o boneco e tirou a
câmera das mãos do fotógrafo Fabiano Rocha. Prendeu tudo dentro de uma casa e se
recusou a devolver. A Polícia Militar foi acionada e ele desistiu de manter essa
postura e devolveu, mas a equipe seguiu até a delegacia e registrou a ocorrência. Por
causa disso, João Buracão (enfaixado e com protetor de pescoço) decidiu passar o
mês inteiro denunciando as crateras de São Gonçalo.

O sucesso do João Buracão levou a autora de novelas Gloria Perez a convidar o
boneco para participar da novela “Caminho das Índias”, na TV Globo. Pereira lembra que o
boneco denunciou um buraco numa rua fictícia da novela e ajudou a consertá-lo. “Foi feita
uma festa na novela para agradecer ao boneco. Foi bem legal porque a família inteira do
Irandi (o borracheiro que criou o boneco) participou da gravação, em cima de um carro de
som”, diz Pereira (informação pessoal)55.
Em outubro de 2012, uma semana após ser reeleito prefeito do Rio, Eduardo Paes
recebeu em seu gabinete o boneco Zé Lador. O jornal colocou novamente o personagem
fictício na cena do poder, dando a ele status de importância ao ser recebido no gabinete do
prefeito logo após a presidente Dilma.
A cobertura da inoperância do poder público sempre esteve presente nas páginas do
jornal. Em 2009, o Extra denunciou que 48 obras do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), voltado para construção de moradia popular do governo federal, estavam paralisadas.
Em visita a um dos locais, com a presença dos repórteres, o então ministro das Cidades,
Márcio Fortes, colocou o número do seu celular à disposição dos jornalistas para esclarecer os
leitores sobre o projeto. Em uma atitude ousada, o Extra publicou na primeira página do dia
29 de maio de 2009 o celular do ministro para que a própria população ligasse e tirasse
diretamente suas dúvidas. No livro “Extra 15 anos de notícias”56, que reúne cem capas
importantes da história do veículo, os jornalistas responsáveis pela publicação contam que
foram realizadas mais de 400 ligações de cidadãos ao celular do ministro.
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Informação fornecida em entrevista realizada por e-mail com Fernando Torres Pereira no dia 17 de setembro
de 2013.
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Idem.
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Idem.
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Publicação distribuída para o mercado publicitário em 2013.
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O jornalismo focado em matérias de serviço juntamente com as promoções são as
bases dos jornais populares e ajudam a explicar o crescimento das vendas nos últimos anos.
Para vender jornal e atrair mais leitores às bancas, é preciso oferecer mais do que informação,
o que inclui entretenimento e presentes ao leitor.
Além das notícias, os jornais populares oferecem atrativos que passam pela invenção
de seções como “Vigilante Agora”, “Defesa do Cidadão”, criação de bonecos cidadãos,
publicação de celular de ministro na primeira página até brindes e promoções para assinantes
e novos leitores.
No terceiro capítulo, será analisada a importância dos brindes oferecidos pelos jornais
populares aos leitores em busca de fidelidade na compra. Trata-se de uma estratégia
mercadológica que busca atender os desejos da classe C, leitora do jornal e ávida por
consumir, e aquecer as vendas na banca.
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CAPÍTULO 3 – BRINDE É O QUE FAZ VENDER JORNAL
Os jornais populares costumam oferecer promoções e prêmios aos leitores para
aumentar as vendas. Trata-se de uma estratégia de venda antiga, que produz bons resultados
mercadológicos e provoca o chamado efeito anabolizante (as tiragens são maiores em épocas
de brindes). O brinde cria uma espécie de fidelidade por parte do leitor e de continuidade de
compra.
Entre os prêmios oferecidos há bíblias, relógios que trocam de pulseiras, livros de
receitas, DVDs de cursos completos de línguas, dicionários, camisas de times, copos de vidro
com temas esportivos, formas para tortas e bolos. Eventualmente, os jornais realizam
promoções com produtos mais caros como máquinas fotográficas, aparelhos de DVD e
celulares.
Desde o lançamento, o Extra e o Agora São Paulo adotam as promoções no estilo
“recorte e cole” os selos da capa em troca de brindes para seus leitores. O Extra foi lançado
em 1998 pelas Organizações Globo para concorrer com o jornal O Dia, que era o líder de
mercado de populares no Rio de Janeiro. O jornal Agora São Paulo surgiu em 1999, em
substituição à antiga Folha da Tarde do mesmo Grupo Folha da Manhã, como mencionado no
capítulo 1. Os dois jornais nasceram com a mesma promoção: panelas importadas oferecidas
aos leitores que comprassem o periódico e colecionassem os selos nas capas por uma semana.
Durante 60 dias de promoção, a cada semana o jornal oferecia uma panela diferente. Os
leitores também poderiam participar de sorteios de motos, de carros.
Em “A Sociedade de Consumo”, Baudrillard (2011, p. 15) afirma que a sociedade vive
o “tempo dos objetos”. Ao se dirigir a uma banca e comprar o jornal, o leitor também
consome um produto e faz essa compra de uma maneira lúdica, juntando selos que são
colados em uma cartela como se participasse de um jogo ou da compra de uma rifa, mas com
a garantia de que o produto será mesmo entregue no fim da promoção. Ele é estimulado,
assim, a colecionar e, consequentemente, a comprar diariamente o jornal.
Os produtos oferecidos são supérfluos, mas oferecem uma sensação de vantagem
econômica ao leitor. Todas as sociedades desperdiçaram, dilapidaram, gastaram e
consumiram sempre além do estrito necessário, pela simples razão de que é no
consumo do excedente e do supérfluo que tanto o indivíduo quanto a sociedade se
sentem não só existir, mas viver. (BAUDRILLARD, 2011, p. 40).

Durante o período desta pesquisa, o Extra realizou sete promoções. Entre os brindes
oferecidos estão relógios que trocam de pulseira, copos decorados com os esportes praticados
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nas Olimpíadas, álbum de figurinhas do campeonato de futebol brasileiro, formas e utensílios
de silicone para a cozinha, livros infantis e DVDs para aprender português e espanhol.
No mês de junho foram duas promoções ao mesmo tempo: a “Semana de ouro de
relógios”, na qual o leitor juntava 7 selos e pagava mais R$ 13,90 por um relógio; e a coleção
de copos esportivos em razão das Olimpíadas de Londres. Após uma semana comprando o
jornal, recortando e colando os selos, o leitor pagava mais R$ 2,90 para adquirir um copo
decorado. A promoção dos copos durou seis semanas. Cada utensílio estampava o desenho de
um esporte olímpico, como futebol, boxe, basquete, vôlei, vela, hipismo, ciclismo. O texto na
primeira página anunciava “São seis copos exclusivos para você colecionar”.
Para aumentar as vendas, o Extra publica ao longo das semanas de promoções os
selos-curingas, que permitem que os leitores que deixaram de comprar o jornal em um dia
consigam recuperar o selo para completar a sua coleção.
Em julho de 2012, o Extra lançou a coleção “Espanhol em 100 dias”, um fascículo e
um DVD por R$ 9,90 na compra do jornal de domingo. No dia 27 de julho de 2012, os
leitores poderiam começar a promoção do álbum oficial de figurinhas do Campeonato
Brasileiro 2012 de Futebol. Na compra do jornal de domingo, que custa R$ 2,50, e é mais
caro do que nos outros dias da semana, o leitor ganha o álbum para começar a semana
colecionando as figurinhas encartadas junto ao jornal.
Em setembro, foi a vez de o público feminino ter uma promoção específica. No dia 2
de setembro, o Extra lançou a coleção de formas e utensílios de silicone para a cozinha (figura
63). Ao todo são dez produtos. As leitoras juntavam sete selos e pagavam mais R$ 6,90 para
obter um dos produtos e um livro de receita. Considerando o valor de capa do jornal, R$ 1,10
na semana e R$ 2,50 aos domingos, cada forma saiu por R$ 16.
Figura 63 – Capa do Extra de 2 de setembro de 2012

Fonte: Alzer (2013, informação pessoal).
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No mês de outubro, que encerra o período desta pesquisa, o Extra ofereceu ao público
infantil a coleção “Clássicos Ilustrados da Turma da Mônica”. Cada livro com as histórias
sobre os personagens em quadrinho custava ao leitor o preço do jornal de domingo mais R$
5,90, totalizando R$ 8,40. Para ter a coleção completa, com 14 livros, o leitor teria de
desembolsar um total R$ 117,60. No fim de outubro, o jornal também ofereceu a coleção
“Simplificando o Português”, com livros e DVDs vendidos a R$ 9,90 na compra do jornal do
fim de semana.
De junho a outubro de 2012, o Agora São Paulo ofereceu aos leitores apenas uma
promoção, a dos relógios com pulseiras coloridas. O leitor juntava dez selos publicados na
capa do jornal, pagava mais R$ 19,90 ao jornaleiro e trocava por um relógio com sete
pulseiras (figura 64). Quanto mais se aproximava a data de início da promoção, dia 26 de
agosto, maior era o espaço na primeira página que o jornal dava para anunciar a nova coleção.
Figura 64 – Capa do Agora São Paulo de 26 de agosto de 2012

Fonte: Camasão (2013, informação pessoal).

Segundo Camargo (informação pessoal)57, a promoção dos relógios durou até 9 de
setembro e garantiu boas vendas ao jornal. No dia 28 de agosto, o jornal estampou na primeira
página, junto ao anúncio da promoção, a foto do leitor Josemar Gomes dos Santos, de 27
anos, que dizia que estava colecionando o relógio da marca Mariner para dar de presente à
mulher. A fala de Santos mostra o êxito da promoção. Com a compra do jornal, cada relógio
custou ao leitor R$ 34,90.
O número maior de promoções e brindes oferecidos pelo Extra em relação ao Agora
São Paulo ajuda a explicar parte do sucesso de vendas do jornal carioca. Desde 2003, pelos
57

Informação fornecida em entrevista com Nilson Camargo, editor responsável pelo Agora São Paulo, realizada
no dia 15 de fevereiro de 2013.
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dados do IVC (informação pessoal)58, o Extra tem ficado entre os cinco jornais mais vendidos
do país, com tiragem atual de 233 mil exemplares/dia (dados de 2012).
Em entrevista realizada com o diretor executivo da Unidade Populares do Extra, Luiz
André Alzer, foi perguntado qual o segredo das vendas do Extra – quase três vezes maiores
do que as do Agora São Paulo. A resposta do diretor responsável pelo jornal foi categórica:
“Notícia não vende jornal. O que vende são brindes, as promoções. Por isso, o Extra tem 340
dias de promoções. Só não fazemos (promoções) nas semanas do Carnaval, do Natal e do
Réveillon, períodos de festas em que as vendas dos jornais costumam ser menores”, afirmou
Alzer (informação pessoal)59. Ele admite que o jornal tornou-se uma indústria que fabrica
notícias e precisa agregar outros produtos, símbolos e benefícios para atrair mais leitores e
manter aqueles que compram nas bancas diariamente.
O editor responsável pelo Agora São Paulo, Nilson Camargo, pensa diferente e
explica porque o jornal paulista não realiza tantas promoções.
A venda do jornal popular depende de quatro pilares: edição de boas notícias,
circulação (distribuição dos jornais), promoção e marketing (propaganda). A
promoção só funciona bem com divulgação, com propaganda. No Extra, o
marketing responde por 30% das vendas. Eles mantêm muitas promoções porque
elas estão ligadas às metas altas de circulação. No Agora, as promoções precisam
dar lucro. Além de aumentar a circulação, é preciso que a promoção aumente a
rentabilidade, ou seja, que entre mais dinheiro em caixa. (informação pessoal)60.

O jornalista responsável pelo Agora São Paulo admite que os brindes são essenciais
para aumentar as vendas dos jornais populares.
Dos quatro pilares que falei, existe limite para a edição e para a distribuição. Por
melhor que o jornal seja do ponto de vista da notícia, tem um limite de público que
ele consegue atingir. A partir disso, é preciso ter promoções para conquistar novos
leitores, que surgem interessados no produto agregado. (informação pessoal)61.

A promoção dos relógios Mariner com pulseiras coloridas rendeu lucro de mais de 1
milhão de reais para o Agora São Paulo, com cerca de 20 mil leitores a mais, que foram
atraídos pelo presente oferecido na compra do jornal. “Com o fim da promoção, esses 20 mil
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leitores não continuaram a compra, o que prova que eles foram atraídos apenas pela
oportunidade de levarem para casa um relógio”, explica Camargo (informação pessoal)62.
No Extra, a promoção é continuada exatamente para manter as vendas em alta. Os
produtos são vendidos abaixo do preço de mercado para que o leitor obtenha vantagem na
compra. Alzer (informação pessoal)63 informa que:
Para o público de um jornal popular, os preços de capa e das promoções são
essenciais. Esse leitor faz conta para checar se a promoção está mesmo valendo a
pena. Ele sabe que tem que somar o preço de uma semana de jornal mais o valor do
produto. Ele não aceita enganação. Se o brinde for ruim, ele não compra. Fizemos
uma vez uma promoção de potes de cozinha que não teve tanto sucesso porque esse
produto era vendido em lojas populares por um preço parecido. Livros também não
costumam vender muito porque são considerados mais caros. A promoção faz parte
do Extra, faz parte do nosso produto que é o jornal.

Essa característica promocional revela a importância do signo mercadológico dos
jornais populares. O jornal é, portanto, uma mercadoria. As metas de vendas, a promoção
atrelada à circulação são a prova de que o valor de mercado se sobrepõe ao signo cultural.
Em sua dissertação de mestrado “As sete mortes do Diário Popular: 117 anos de um
jornal à procura de identidade”, de Paula (2008, p. 221) afirma que qualquer reflexão sobre o
meio jornal deve levar em conta os anabolizantes.
Oferecer atrativos extra-redação a assinantes e leitores é uma estratégia antiga no
Brasil. A Província de São Paulo, desde seu primeiro mês de vida, em 1875,
sorteava entre os que pagavam corretamente suas assinaturas quantias em dinheiro,
normalmente dois prêmios pela loteria oficial. Em dezembro de 1898, a estratégia do
jornal foi dar um livro a quem fazia uma assinatura semestral e dois a quem fizesse a
anual, podendo os leitores escolher entre sete títulos, arcando com as despesas com
o envio, como se lê na página 1 da edição de 9 de dezembro de 1898. (DE PAULA,
2008, p. 206).

O jornal popular, na concepção de quem o faz, é uma mercadoria e o leitor é, portanto,
tratado como um consumidor. Além das notícias apresentadas como guias, com manchetes
com verbos modais e no imperativo, o Extra e o Agora São Paulo trazem promoções para
satisfazer o desejo de consumismo do leitor e, assim, aumentar as vendas.
O presidente-executivo do Instituto Verificador de Circulação (IVC), Pedro Martins
Silva, avalia que o conteúdo e as notícias são o grande atrativo dos jornais populares. Os
brindes são agrados para os leitores. “A promoção aumenta a venda, melhora a circulação,

62
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do Extra, em 21 de novembro de 2012.
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que é o chamado efeito anabolizante. Mas o que fideliza o consumidor é a qualidade do
produto, ou seja, a notícia”, explica Silva (informação pessoal)64.
Em relação à diferença entre os números de venda dos jornais populares, o presidenteexecutivo do IVC explica que no Rio há o maior número de distribuidores dos jornais, o que
faz com que cheguem mais facilmente à população.
Em São Paulo, a venda é restrita às bancas. No Rio e em Belo Horizonte, o grande
diferencial é a distribuição. Ambulantes vendem os jornais nos semáforos, em
pontos de grande aglomeração, nos trens. O jornal chega onde o povo está. Não
adianta só pensar em preço e no editorial se o jornal não chega onde o povo está. O
produto chega para quem mora na periferia e pega o leitor no momento em que ele
mais tem tempo para ler, que é no trem, no transporte público, na ida ao trabalho,
antes de acessar a internet. (informação pessoal)65.

Em “Cultura de massas no século XX”, Morin (1969, p. 7) descreve a orientação
consumidora presente na cultura de massa e afirma que os bens da indústria cultural seguem a
mesma lógica de sedução de qualquer produto.
A mitologia da felicidade tornou-se a problemática da felicidade. Traços e focos de
“contracultura”, e mesmo de “revolução cultural” formaram-se no underground, à
margem da cultura de consumo, porém também penetrando-a, irrigando-a. (MORIN,
1969, p. 7).

Os jornais como veículos de massa se servem do universo feminino para seduzir o
consumidor. Morin (1969, p. 18) explica que a literatura, a música, as novelas (e também a
notícia) se aproximam de um padrão de romance para agradar a um maior número possível de
consumidores. Não é por acaso que muitos dos brindes oferecidos pelos jornais são voltados
para o público feminino: objetos de cozinha, panelas, livros de receita, copos decorados. O
leitor homem também encontra seu lugar nos presentes e brindes lúdicos, que refletem mais
emoção, como álbuns de figurinhas de jogadores de futebol, relógios que trocam de pulseira.
Segundo Morin (1969, p. 107), “A cultura de massa desenvolve no imaginário e na
informação romanceada os temas da felicidade pessoal, do amor, da sedução. A publicidade
propõe os produtos que asseguram o bem-estar, conforto e também sedução”.
Em “Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas”, Mauss
(2013) realiza uma minuciosa pesquisa sobre o sistema de trocas e de retribuição dos povos da
Polinésia e nos direitos antigos. O antropólogo explica que há por parte de quem oferece um
presente o sentimento de superioridade e de autoridade diante de quem o recebe. Há uma
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inequívoca “condição de reciprocidade” (MAUSS, 2013, p. 21). O brinde oferecido pelo
jornal é uma compensação para o leitor. A compra diária do leitor é sua retribuição. Mauss
(2013, p. 22) afirma que tudo o que pode ser trocado, no caso do jornal popular o brinde pela
compra do jornal, é um “objeto de compensação”.
De acordo com Mauss (2013, p. 24), “Se o presente recebido, trocado, obriga, é que a
coisa recebida não é inerte. Mesmo abandonada pelo doador, ela ainda conserva algo dele. Por
ela, ele tem poder sobre o beneficiário”.
O brinde e o presente são os princípios básicos da antropologia relacional. Existe um
compromisso simbólico entre quem doa e quem recebe. Quem presenteia busca uma
cumplicidade, que é exatamente o que o jornal popular procura fazer ao oferecer o brinde ao
leitor, em troca da leitura diária de suas páginas, de suas notícias publicadas.
A mulher, como chefe da casa na atualidade, define a compra e não è à toa que o
jornal passa a pensar suas notícias e seus produtos extra-notícias, como os brindes, a partir do
público feminino. Mauss (2013) afirma que quem doa se compromete com a oferta feita. No
caso específico dos jornais populares, está claro que o jornal se compromete a entregar o
brinde anunciado e o leitor acaba se obrigando a completar a sua coleção, dando continuidade
à compra até o fim da promoção.
O vínculo que a dádiva estabelece entre o doador e o donatário é demasiado forte
para os dois. [...] O donatário se coloca na dependência do doador [...] A dádiva é ao
mesmo tempo o que se deve fazer, o que se deve receber e o que, no entanto, é
perigoso tomar. É que a própria coisa dada forma um vínculo bilateral e irrevogável.
(MAUSS, 2013, p. 103).

Nos jornais populares, a linguagem da publicidade convive com a jornalística. O texto
da promoção é persuasivo, com imagens dos produtos, objetivando o consumo da mercadoria,
que é o jornal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em “O reacionário: memórias e confissões”, Rodrigues (2008, p. 94) critica a
objetividade presente nos textos dos jornais da década de 1950, segundo ele, responsável por
retirar a emoção da leitura. Rodrigues (2008) debatia o modelo da imprensa americana, que
introduzia a pirâmide invertida e começava a fazer escola nos jornais brasileiros, com entrada
no Diário Carioca. Para Rodrigues (2008), a objetividade do lead clássico (padronizando as
principais respostas no primeiro parágrafo do texto) retirou dos jornais a capacidade de
expressar a realidade com a narrativa. Em 1968, Rodrigues (2008) tratou em uma de suas
crônicas a perda de leitores nos jornais para a TV, que conquistava cada vez mais audiência
porque, segundo ele, “alimentava a fome de mentira” dos espectadores.
Hoje, a reportagem de polícia está mais árida do que uma paisagem lunar. Lemos
jornais dominados pelos idiotas da objetividade. O repórter mente pouco, mente
cada vez menos [...] Daí porque a maioria foge para a televisão. A novela dá de
comer à nossa fome de mentira. (RODRIGUES, 2008, p. 274).

A fome de mentira de que falava Rodrigues (2008) não é no sentido literal da
palavra, mas, sim, a capacidade de tecer uma determinada narrativa que chegasse ao
imaginário do leitor – ou seja, a comunicação no melhor sentido do termo. A pouca mentira
atribuída aos repórteres significa a falta de emoção e de ousadia, capazes de atrair novos
leitores.
Rodrigues (2008) criticava o tom informativo nos textos de grandes catástrofes,
tragédias e acontecimentos, que fazia perder o drama histórico, provocando impessoalidade e
desumanização. “Na velha imprensa, as manchetes choravam com o leitor. A partir do copy
desk, sumiu a emoção dos títulos e subtítulos” (RODRIGUES, 2008, p. 96). Ele nos mostra
que o jornalismo é a construção de sentidos, de realidade. As ideias, mais do que os fatos,
devem mover o jornalismo, sobretudo, o popular.
Em “A narração do fato: notas para uma teoria do conhecimento”, Muniz Sodré (2009,
p. 42) também defende a ideia de que jornalismo é mais do que o relato da realidade, é a
transformação dessa realidade. O texto narrativo é o maior “ponto em comum entre a prática
jornalística e a arte literária” (SODRÉ, M., 2009, p. 203). A narrativa do jornal é capaz de
construir uma realidade próxima do leitor a partir de dados apurados pela reportagem. Muniz
Sodré (2009) traça paralelos entre o texto do jornal e o romance policial, comparando o ofício
do repórter ao do detetive, que investiga e narra como o crime aconteceu, procurando saciar a
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curiosidade do leitor. Essa forma de narrar está presente no fait divers, sendo encontrada nos
dois jornais populares, com maior evidência no Extra.
A notícia transmite uma realidade, mas também constitui realidade própria, à
medida que são acrescentados aos fatos a visão e realidade do jornalista. Hoje, em
plena vigência da mídia eletrônica de massa, tem-se consciência de que a notícia não
apenas representa ou transmite aspectos da realidade [...] mas de que ela é também
capaz de constituir uma realidade própria. Isto não quer dizer que todo e qualquer
acontecimento seja um mero artefato midiático, independente da dinâmica social, e
sim que a mídia também produz efeitos de real. (SODRÉ, M., 2009, p. 25).

A partir dessas considerações e da análise das primeiras páginas do Agora São Paulo e
do Extra, no período de junho a outubro de 2012, podem ser apontadas as principais
diferenças discursivas entre os dois jornais populares.
O Extra, o quinto jornal mais vendido do país em 2012, recorre a elementos ficcionais
e os trata de forma noticiosa para se tornar mais atrativo a seu leitor do ponto de vista da
linguagem. O jornal busca uma narrativa mais próxima da emoção, com histórias de interesse
humano (fait divers), que se aproximam dos dramas, dos medos e dos sonhos dos leitores.
Bonecos cidadãos como João Buracão e Zé Lador são criados, seguindo o modelo dos superheróis, para conferir ao jornal papel de porta-voz dos interesses dos leitores, sem perder o
compromisso com a verdade. O sucesso de uma telenovela é levado para as ruas para explicar
ao leitor escândalos políticos, como o mensalão. O jornal se coloca totalmente ao lado do
leitor ao publicar na primeira página o telefone celular de um ministro para que a população
ligue diretamente para cobrá-lo de problemas de moradia. O Extra se aproxima mais da visão
de Rodrigues (2008) sobre o jornalismo, trazendo narrativa ficcional com o objetivo de
sensibilizar seu leitor.
O Agora São Paulo recorre ao jornalismo de serviço, muitas vezes à exaustão, como
se vê nas manchetes monotemáticas sobre aposentadoria, para manter a proximidade com o
leitor específico, no caso, o aposentado do INSS. O jornal tem como apelo central a
linguagem de guias e de almanaques, com abuso de títulos com verbos no imperativo e de
narrativas transformadoras. A compra do Agora São Paulo leva o leitor a um estado de fazer,
que lhe permite tirar dúvidas sobre questões práticas do seu dia a dia. O jornal é um aliado dos
aposentados. A narrativa do Agora São Paulo segue o modelo do jornalismo americano, com
o texto informativo e o lead clássico.
Em comum, o Agora São Paulo e o Extra tratam de assuntos circunscritos à cidade
onde circulam, dos problemas de saúde pública, educação, transportes enfrentados por
moradores de bairros mais distantes da região central, além de temas da chamada economia de
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bolso, como FGTS, poupança, aluguel, emprego e concurso público. Há grande espaço para
futebol, celebridades e novelas. Os dois jornais apoiam-se no fait divers para narrar aos
leitores histórias curiosas.
Barthes (2009, p. 215) tem a mais respeitada definição dos fait divers, que compõem
as notícias de interesse humano, tão características do jornalismo popular. Ele destaca o
fascínio que essa leitura provoca nos leitores, bem como sua facilidade de compreensão. Os
fait divers são elementos do popular, assim como a publicação de folhetins em capítulos (leia
amanhã), e os ouvintes das histórias dos suplícios e martírios dos santos, presentes na obra de
Ferreira (1992, p. 104). Os dramas expostos pela mídia já estavam nas histórias do suplício,
nas atas dos mártires dos santos, nas descrições dos flagelos com detalhes que deixavam os
leitores encantados.
Não é preciso conhecer nada do mundo para consumir um fait divers; ele não remete
formalmente a nada além dele próprio; evidentemente, seu conteúdo não é estranho
ao mundo: desastres, assassinatos, raptos, agressões, acidentes, roubos, esquisitices,
tudo isso remete ao homem, a sua história, a sua alienação, a seus fantasmas, a seus
sonhos, a seus medos. (BARTHES, 2009, p. 216).

Os jornais populares atuais deixaram de ser exclusivamente masculinos, em que a
leitura era restrita ao espaço público, em razão das fotos de mulheres nuas e das matérias
sobre sangue e sexo nas primeiras páginas. O jornalismo popular do Agora São Paulo e do
Extra inclui a mulher como leitora, o que permitiu a esses jornais entrarem no espaço privado.
A leitura é compartilhada em família. Muitas matérias são pensadas com o olhar feminino.
Fotos de mulheres completamente nuas, como as que existiam na capa de jornais, como o
antigo Notícias Populares, deram lugar a fotos de celebridades, menos ousadas, que atraem
também as leitoras interessadas em ter o mesmo corpo da artista. Não há uma limitação
sexista como outrora. Os jornais acompanharam a mudança na sociedade e a presença cada
vez maior da mulher na decisão de compra da família.
As primeiras páginas do Agora São Paulo e do Extra lançam mão de discursos verbais
e não verbais. A capa do jornal popular é uma espécie de cartaz, autorreferente, com uma
série de imagens para chamar a atenção do leitor nas bancas. A profusão de cores e de fotos
de celebridades, da cidade, do futebol são convites ao leitor.
O jornal popular é feito para ser lido em menos tempo, no trem, no ônibus, na ida
apressada ao trabalho. Sua leitura, portanto, precisa ser rápida. Pensando nisso, essa mídia é
muito visual. A fotografia tem força maior que o texto. No Agora São Paulo, não por acaso,
as legendas das fotos são escritas em duas linhas, dando importância à descrição da imagem.

127
A credibilidade no que se vê é maior em relação ao que se lê. “É difícil duvidar daquilo que o
espetáculo oferece ao olhar” (GRIVEL, 2000, p. 40).
A narrativa popular oferece verdadeiros manuais de sobrevivência para os leitores. O
Agora São Paulo e o Extra colocam-se no papel de porta-voz dos interesses dos leitores
diante da inoperância do poder público e da má prestação de serviços privados. A cobertura
de crimes, de entretenimento, com linguagem mais didática e próxima da oralidade são
características importantes dessa imprensa. O leitor se sente representado nas histórias
narradas. Em “Cultura das bordas”, Ferreira (2010, p. 95) trata da importância dos textos
populares que organizam a vida do leitor, funcionando como verdadeiros guias para enfrentar
o dia a dia.
No jornal popular a reportagem tem uma importância maior em relação aos jornais de
referência, que dividem o espaço entre reportagem e colunas opinativas. Ir até o local dos
fatos, ouvir as histórias contadas por moradores faz do veículo popular um representante dos
anseios dessa população menos assistida. O jornal popular é um mediador entre as classes
populares e os governantes. A falta de investimento nas redações, como se vê atualmente,
pode levar a uma cobertura parcial, como a que foi observada no Agora São Paulo durante os
ataques de criminosos a policiais e a ônibus em 2012. Sem a voz da população, as notícias se
tornam frias, trazendo apenas o lado das autoridades. O risco é a perda de leitores, que
encontram facilmente matérias oficiais na TV ou em sites gratuitos.
Muniz Sodré (2009) afirma que o fato de estar presente em um local confere à
testemunha o poder maior de comunicação. “A credibilidade decorre muito provavelmente do
lugar privilegiado que o jornalista ocupa como mediador entre a cena do acontecimento e a
sociedade global: o lugar da testemunha” (SODRÉ, M., 2009, p. 48).
Para diferenciar-se na banca dos outros jornais e revistas, além de tentar vencer a
competição com os sites de notícia gratuitos, como UOL, G1 e R7, os veículos de mídia
impressa popular concluíram que a notícia apenas não basta na luta por mais leitores. As
promoções com brindes exclusivos – prêmios que não podem ser encontrados facilmente em
lojas – passaram a ser aliadas nas vendas dos jornais populares.
Com o objetivo de aumentar as vendas, ou simplesmente mantê-las em alta, como é o
caso atual do Extra, os jornais populares oferecem constantes promoções com brindes que vão
de copos, utensílios para a casa, até relógios e livros. Luiz André Alzer, diretor da Unidade
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Populares do Extra, é categórico ao concluir que o brinde é o que vende jornal, e não a notícia
(informação pessoal)66.
Essa característica mercadológica do jornal popular revela o papel do consumo de
massa como elemento cultural. Há uma relação implícita de troca entre o jornal que quer
aumentar sua venda e o leitor que busca um presente, além da informação. Mauss (2013, p.
21-22) explica que o presente, o brinde, a dádiva são compromissos simbólicos de uma
enorme complexidade. Quem presenteia busca cumplicidade.
Para ter sucesso nas vendas e até concorrer com outras tecnologias e meios de
comunicação, o jornal popular opera com as necessidades básicas do leitor, tendo como apelo
as matérias de serviço e seguindo a lógica do consumismo dos brindes. As notícias populares
funcionam como uma espécie de autoajuda para o leitor. E os prêmios fazem parte dessa
receita de felicidade. Há uma perspectiva comunicacional que vai além de retratar a realidade,
de mostrar os problemas enfrentados pelos cidadãos. A busca pelo prazer também está
presente na relação com o leitor.
O jornalismo é um espaço de não ficção, onde a verdade deve prevalecer em nome da
credibilidade do veículo. Mas o uso de recursos ficcionais, presente no Extra, e a narrativa
com maior emoção podem ajudar a explicar a diferença de venda entre o jornal popular do
Rio (233 mil exemplares/dia) e o jornal popular de São Paulo (média de 95 mil
exemplares/dia), segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) de 2012
(informação pessoal)67.
A imprensa popular deve buscar comover e intermediar os interesses básicos dos
leitores desassistidos. Para comprar o jornal na banca, o leitor deve ser atraído por um
diferencial. Os jornais devem saber dosar a entrega de brindes com notícias úteis, que
atendam os interesses do seu público. O destino dessa imprensa está nas mãos da
narratividade, que traz novos elementos e olhares para uma mesma notícia. É preciso ser
criativo, sem ameaçar a credibilidade. O remédio para evitar a perda de leitores pode estar no
diferencial da informação de qualidade.
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1º de março de 2013.
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