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Resumo 

Práticas de desinformação sempre constituíram tema de discussão e são, ainda 

hoje, no séc. XXI, um dos maiores constrangimentos que o jornalismo e o público devem 

ultrapassar, especialmente devido ao contexto ameaçador de dependência económica 

em que vivemos. 

Neste momento e, após meses de uma pandemia que continua a afetar a 

sociedade global, torna-se mais importante do que nunca analisar e demover correntes 

de informação falsa, sensacionalista ou incompleta.  

Com este estudo de caso propõe-se, primeiramente, desenvolver uma pesquisa 

e análise literária tendo como objeto as literaturas produzidas sobre o sensacionalismo 

jornalístico, partindo para uma análise comparativa entre dois jornais portugueses, o 

jornal Público e o Correio da Manhã. Esta análise centra-se em notícias online a 

propósito da Covid-19 em ambos os jornais e em dois períodos distintos, no período de 

surgimento da pandemia e num período de retorno “à normalidade”, de 

desconfinamento. Através da Análise de Discurso de matriz francesa é analisado em que 

medida existem discursos sensacionalistas nestas mesmas notícias, acreditando que os 

jornais em análise não elaboram as notícias sobre a Covid-19 da mesma forma, sendo 

que o Correio da Manhã se distingue através de uma exposição menos aprofundada em 

termos de informação e análise dos acontecimentos e na utilização pontual de discursos 

sensacionalistas a nível textual.  

Palavras-chave: Sensacionalismo; Covid-19; Público; Correio da Manhã; Análise de 

Discurso  

 

  



7 

Abstract 

Disinformation practices have always been a topic of discussion and are, even 

today, one of the greatest constraints that journalism and the public must overcome in 

the 21st century, especially due to the threatening context of economic dependence. 

Currently, and after months of a pandemic that continues to affect our global 

society, it becomes more important than ever to analyze and stop streams of sensational 

or false information. 

With this case study it is proposed the development of a research and theoretical 

analysis focused on the literatures produced on journalistic sensationalism, followed by 

a comparative analysis between two Portuguese newspapers, Público and Correio da 

Manhã. This analysis focuses on online news about Covid-19 in both newspapers and in 

two different periods, in the period of the pandemic's emergence and in a period of 

return to “normalcy”. Through the French School of Discourse Analysis it is analyzed to 

what extent there are sensationalist speeches in Covid-19 news reported by these two 

newspapers, believing that the newspapers under analysis do not formulate the news 

about Covid-19 in the same way, and that Correio da Manhã distinguishes itself through 

a less in-depth approach in terms of information and analysis of the events and in the 

timely use of sensationalist discourses at a textual level. 

Key-words: Sensationalism; Covid-19; Público; Correio da Manhã; Discourse Analysis. 
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Introdução 

A evolução da imprensa está indubitavelmente ligada às principais renovações 

técnicas, económicas e sociais que estruturam a nossa sociedade atual. O jornalismo 

converte-se numa ferramenta indispensável mas enfrenta, ao longo da sua evolução, 

alguns obstáculos que dificultam o seu desempenho. O novo panorama comunicacional 

guiado pela economia, pelo imediatismo e por uma intensa competitividade tem 

demonstrado ser um impedimento à função da imprensa que, devido a inúmeras 

tentativas de sobrevivência, é cada vez mais reconhecida por um conjunto de notícias 

simplistas e práticas sensacionalistas que afetam, não apenas a sua imagem mas, 

principalmente, o consumo de informação, a formação da opinião pública e 

consequentemente a nossa sociedade democrática.  

Desde Dezembro de 2019 e pela primeira vez na história da humanidade uma 

pandemia de alcance global e a mais mortal até à data aflige a nossa sociedade. A 

pandemia Covid-19, como é conhecida, afeta transversalmente todos os setores de 

atuação e o impacto político, económico e sociocultural no seguimento deste cenário 

trarão certamente profundas alterações até mesmo para o jornalismo.  

Tendo em conta o impacto desta pandemia é espectável uma intensa cobertura 

mediática e o acompanhamento constante da sua evolução. No entanto, 

simultaneamente ao surgimento da pandemia nasce uma outra ameaça, uma 

comunicação social global inundada por correntes de notícias falsas e sensacionalistas e 

teorias de conspiração, ampliando o medo, a ansiedade e a confusão da população. 

1.1. Objetivos do estudo 

Em situações de crise é esperado da imprensa um tratamento objetivo, verídico 

e imparcial dos acontecimentos. Tendo em conta o panorama mediático atual é 

essencial analisar atentamente como são comunicadas as notícias sobre a Covid-19 e 

impedir a propagação de conteúdo que intensifique a preocupação e o mau estar geral 

da população. O objetivo deste estudo será, portanto, uma exposição teórica focada no 

sensacionalismo jornalístico, nos seus efeitos e na comunicação de notícias Covid-19 e 
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o desenvolvimento de um estudo de caso comparativo entre dois jornais portugueses, 

em dois períodos distintos da evolução da pandemia, analisando o discurso das notícias, 

de modo a verificar em que medida existem discursos sensacionalistas.  

1.2. Pergunta de Investigação  

A principal fase de um projeto de investigação em ciências sociais passa pela 

definição de um ponto de partida, uma questão que norteará a investigação e que deve 

cumprir com alguns requisitos, nomeadamente ser clara, concisa, exequível e realista. 

(Campenhoudt e Quivy, 1998). Para iniciar este estudo elaboramos uma questão 

norteadora procurando seguir estes mesmos requisitos. Esta investigação pretende, 

então, responder à seguinte pergunta de investigação: 

Em que medida existem discursos sensacionalistas em notícias sobre a Covid-

19 nos jornais Público e Correio da Manhã? 

O seguinte passo será estabelecer hipóteses, que os autores definem como 

“proposições de resposta às perguntas postas pelo investigador. Constituem, de algum 

modo, repostas provisórias e relativamente sumárias que guiarão o trabalho de recolha 

e análise dos dados e que terão, por sua vez, de ser testadas, corrigidas e aprofundas 

por ele.” (Campenhoudt e Quivy, 1998, p. 111) Como resposta provisória para a questão 

de partida apresentamos: 

H1:Os jornais em análise não elaboram as notícias sobre a Covid-19 da mesma 

forma, sendo que o Correio da Manhã se distingue através de uma exposição menos 

aprofundada em termos de informação e análise dos acontecimentos e na utilização 

pontual de discursos sensacionalistas a nível textual. 

A metodologia utilizada para verificar esta hipótese é a Análise de Discurso, mais 

precisamente a abordagem da matriz francesa da análise de discurso, que explicito mais 

detalhadamente no Capítulo 3, assim como a amostra e técnicas de análise. 
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1.3. Delimitação do estudo 

Esta dissertação organiza-se em cinco capítulos, começando por uma introdução 

ao estudo, onde explicito o contexto, a questão de partida e o objetivo desta 

investigação, partindo para um segundo capítulo de revisão literária onde dou conta da 

história sucinta do jornalismo e da sua evolução em Portugal, contextualizando um dos 

elementos chave deste estudo, o sensacionalismo jornalístico, a sua evolução, principais 

características e impacto, seguido de uma análise a algumas problemáticas do 

jornalismo digital, mudanças nos critérios de noticiabilidade, ética jornalística e práticas 

de desinformação. No terceiro capítulo é explicitada a metodologia utilizada nesta 

investigação, a Análise de Discurso, a sua história e evolução, a definição da amostra e 

o modelo de análise a ser utilizado. No quarto capítulo é desenvolvida a análise proposta 

e, finalmente, no último capítulo encontramos as ponderações finais sobre a 

investigação. 

2. Revisão Literária 

Iniciamos este estudo com uma exposição da pesquisa teórica realizada de todos 

os temas ligados a esta investigação, permitindo delimitar claramente o estudo e tomar 

conhecimento das várias abordagens existentes acerca do assunto principal. 

Começamos com uma breve introdução à origem e evolução do jornalismo e ao seu 

papel na sociedade, abordando também sucintamente a história do jornalismo em 

Portugal e alguns dos seus constrangimentos na atualidade, principalmente devido à 

introdução do digital. 

Apesar do objetivo desta dissertação ser o desenvolvimento de uma análise ao 

potencial discurso sensacionalista de notícias sobre a Covid-19, não podemos ignorar 

outras práticas que se intensificam no espaço digital. Posto isto, nesta revisão literária, 

para além de uma análise às origens, evolução e características do sensacionalismo 

jornalístico e o seu discurso, é igualmente importante analisar determinadas práticas de 

desinformação, bem como mudanças nos critérios noticiosos e na ética jornalística.  
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2.1. As origens e o papel do jornalismo 

Os pais fundadores da teoria democrática sempre insistiram, desde o 

filósofo Milton, na liberdade -como sendo essencial para a troca de ideias 

e opiniões, reservando ao jornalismo não apenas o papel de informar os 

cidadãos, mas também, num quadro de checks and balances (a divisão do 

poder entre poderes), a responsabilidade de ser o guardião (watchdog) 

do governo. (Traquina, 2005a, p.22-23). 

A comunicação e a partilha de informação são a base da nossa sociedade. Desde 

o início dos tempos o Homem tenta aprimorar as suas formas de comunicação e partilha 

de acontecimentos e informações importantes, convertendo o jornalismo na primeira 

forma institucionalizada de comunicação e partilha de informação e satisfazendo assim 

um “impulso humano básico”. (Woodrow, 1996, p.5)  

A origem de uma imprensa mais “oficial” remonta ao séc. XV, devendo grande 

parte do seu impulsionamento a Gutenberg e à sua inovação tipográfica desenvolvida 

em 1456. Esta nova técnica revolucionária disseminou-se por todo o mundo e serviu a 

imprensa até ao séc. XIX, permitindo uma produção e circulação de informação mais 

simples e contribuindo para o desenvolvimento do que viria a ser um verdadeiro negócio 

de massas. Esta ferramenta mostra-se também fundamental para um aumento da 

literacia da população, pois, devido à fácil difusão pública de informação, não apenas 

local mas agora de inúmeras outras partes do mundo, a população é empoderada e 

torna-se cada vez mais instruída e participativa. (Sousa, 2005)  

Nascem nesta altura as primeiras publicações e manuscritos, maioritariamente 

ao serviço de negócios/trocas comerciais e, sob forma de imprensa, a partir do séc. XVII 

um outro tipo de publicações periódicas como as gazetas e os corantos, nomeadamente 

em Inglaterra no ano de 1611 o Weekly News e, alguns anos mais tarde, a Gazette em 

França no ano de 1631. Ambas fazem, então, parte de um novo tipo de publicações que 

partilhavam sobretudo notícias sobre o estrangeiro e assuntos ligados à corte. O poder 

da imprensa começava a ser reconhecido, impulsionando o surgimento de cada vez mais 
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publicações mas que se mantinham, como era esperado, ao serviço da monarquia. 

(Rosa, 2008).  

Nesse contexto de uma sociedade de corpos orgânicos, nada mais natural do que 

o rei – e com ele a corte – reservasse para si a publicidade das notícias; e nada também 

mais natural que estas devessem ter como primeiro objetivo a exibição simbólica da 

realeza enquanto entidade visível, da qual a ordem pública dependia. (Rosa, 2008, p. 33)  

O séc. XVIII, também conhecido como o Século das Luzes, foi um momento 

fundamental para a consolidação do jornalismo e para o aumento significativo de 

publicações que preconizavam uma mudança. A imprensa beneficiava de uma nova 

legislação liberal e da influência de uma intensa onda cultural que atingia toda a Europa, 

marcada pelas revoluções americana e francesa, o que motiva o surgimento de um novo 

tipo de imprensa. Novas publicações como o Spectator (1711) ou o Tatler (1709) 

incluíam um novo tipo informação, não mais focadas no estrangeiro ou na realeza, mas 

notícias de sociabilidade, acerca do que era discutido no íntimo de determinados cafés 

londrinos, notícias com um novo formato e um maior alcance temporal. A partir destas 

publicações começamos a vislumbrar o nascimento do jornal enquanto espaço público 

e instituição, encarregue de vigiar os poderes do Estado e que mais tarde recebe a honra 

do termo “Quarto Poder”. (Rosa, 2008) 

A autonomização e institucionalização embrionária da realidade constituída pela 

conserva pública era o novo tipo de laço social emergente na Europa do século XVIII. 

Habermas salientou correctamente que a emergência de uma esfera pública se situa a 

um nível de discussão política ampla baseada num espaço de comunicação cada vez 

mais alargado e mediado pelos jornais. (Rosa, 2008, p. 44). 

Em meados do séc. XIX e, em parte, devido ao aparecimento do telégrafo e de 

outras inovações técnicas1, a procura de informação torna-se mais simples, bem como 

a verificação dos fatos. Os jornais deixam de ser utilizados unicamente como 

                                                        

1 Invenção da rotativa por Koning em 1812 permite a produção de um grande número de cópias a um 
preço muito reduzido. 
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ferramentas propagandísticas e passam a focar-se num objetivo que se mantém até aos 

dias de hoje, “…a procura da verdade, a independência, a objetividade, e uma noção de 

serviço ao público.” (Traquina, 2005a, p.34). Os jornalistas avançam com uma 

importante missão a cumprir, começam a profissionalizar-se e reivindicam a sua 

independência. O público por sua vez torna-se cada vez mais escolarizado e exigente no 

seio de novos e modernizados centros urbanos.  

É neste contexto que se introduz uma nova imprensa, a chamada “penny press”. 

Com uma facilidade recém-adquirida na produção e distribuição dos jornais, tornou-se 

possível produzir rapidamente e a um preço muito reduzido atingindo um novo objetivo, 

a partilha massiva de informação. (Traquina, 2005a). O jornalismo passa a ser 

considerado um negócio e as notícias um produto muito valioso. “…a comercialização 

da imprensa torna o jornalismo mais independente dos laços políticos e transforma a 

atividade também numa indústria onde um novo produto – as notícias como informação 

– é vendido com o objetivo de conseguir lucros.” (Traquina, 2005a, p. 50). Esta 

independência económica, conseguida através de novas formas de financiamento e 

através de receitas vindas da publicidade, permitiu o desenvolvimento de uma primeira 

geração jornalística, íntegra e focada apenas na informação, nos fatos.  

Surgiram, assim, os jornais generalistas, de elevadas tiragens (que na última década do 

século já atingiam mais de um milhão de exemplares), predominantemente noticiosos 

(embora nem sempre independentes), apelativos (textos simples, uso de imagens e 

manchetes, grafismo inovador e arrojado, títulos apelativos no aspecto gráfico e no 

conteúdo, etc.), de baixo preço (daí a designação penny press), dirigidos à generalidade 

dos cidadãos. (Sousa, 2008, p.107)  

A incessante busca pela liberdade e as inúmeras revoltas e revoluções que 

marcaram este período serviram para que o jornalismo conseguisse finalmente libertar-

se da pressão política, conquistar um conjunto de direitos, um lugar de destaque na 

sociedade e garantiu a sua expansão constante. A luta pela liberdade legitima e converte 

o jornalismo num escudo de defesa contra os poderes do Estado. (Traquina, 2005).  

Os jornais eram vistos como um meio de exprimir queixas e injustiças individuais, e como 

uma forma de assegurar a proteção contra a tirania insensível. Portanto, a legitimidade 

jornalística está na teoria democrática e, segundo os seus teóricos, assenta claramente 
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uma postura de desconfiança (em relação ao poder) e numa cultura claramente 

adversarial entre jornalismo e poder. (Traquina, 2005a, p.47).  

Esta nova visão da informação enquanto mercadoria motiva uma segunda onda 

de imprensa, caracterizada pelo privilégio de conteúdo e práticas mais sensacionalistas. 

Denominada de “ yellow press” ou “yellow journalism”, este tipo de imprensa tem 

origem nos EUA mas cedo se dissemina por todo o mundo.  

“… yellow journalism reflected the brashness and the widely perceived hurried 

pace of urban America at the turn of the twentieth century. It was a lively, provocative, 

swaggering style of journalism well suited to an innovative and expansive time.” 

(Campbell, 2003, p. 8) 

Sousa (2008) destaca treze principais características desta nova versão 

jornalística, entre as quais a produção de tiragens a um custo muito reduzido, de forma 

a ser acessível por todos e não só pelas elites e uma predileção por conteúdo 

diferenciado capaz de agradar a uma vasta audiência, nomeadamente temas de 

“interesse humano”, narrativas populares, crimes, tragédias, desastres, execuções, 

entre outros, utilizados para cativar a atenção do público.  

A informação e a imagem do jornal começam também a ser tratadas e 

comunicadas estrategicamente. O sensacionalismo atua a nível temático, gráfico e 

linguístico: manchetes chamativas, um uso excessivo de elementos visuais, fotografias, 

gráficos, layouts, tratamento de vários tópicos considerados atraentes e um foco 

constante em aliciar a atenção da audiência para o jornal. (Campbell, 2003). Pulitzer e 

Hearst são duas figuras associadas a esta nova forma de fazer jornalismo, tendo em 

conta que foram uns dos pioneiros neste estilo a alcançar sucesso através destas 

mesmas práticas. Ambos conseguiram fortalecer os jornais que geriam através da 

aplicação destas condutas sensacionalistas. (Sousa, 2008). 2  

O crescimento deste tipo de jornalismo mais sensacionalista e emocional 

impulsionou/ forçou a aposta num jornalismo de “qualidade”. Contrapondo-se à 

                                                        

2 Ambos promovem os jornais The World e The New York Journal através da utilização de práticas 
sensacionalistas que se materializavam na altura. A denominação yellow journalism tem origem na banda 
desenhada Yellow Kid, desenvolvida por um dos colaborados do The New York Journal durante esta altura. 
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primazia de uma exaltação do espetacular, surge a urgência de um jornalismo mais 

sóbrio e objetivo, como viriam a ser exemplos o The Times e o The New York Times. 

“Rigor, exactidão, sobriedade gráfica e de conteúdos, análise e opinião, independência 

e culto da objetividades (até aos anos setenta) foram e ainda são as marcas do 

jornalismo de referência.” (Sousa, 2005, p.26) 

A imprensa cresce, especializa-se e, também devido às crescentes espectativas 

do público, que procurava principalmente informação de qualidade, os jornalistas 

buscam a profissionalização e reivindicam os seus diretos e melhores situações de 

trabalho. Começam a formar-se organizações e clubes profissionais e a surgir cada vez 

mais opções de formação superior na área do jornalismo. (Sousa, 2005). É nesta altura 

que se concebem importantes diretrizes e códigos deontológicos para a prática 

jornalística. A crescente especialização dota também os profissionais, não só de práticas 

de recolha e transmissão de informação, mas de algo que passa a ser fundamental, 

interpretação e análise profunda dos acontecimentos.  

O séc. XX trouxe consigo não apenas inúmeras outras inovações tecnológicas, 

novos instrumentos de comunicação como a rádio e a televisão, novos géneros 

jornalísticos e novas práticas de busca pela informação, mas também um novo espaço 

de transmissão, a World Wide Web. A Internet vem alterar completamente o sistema 

jornalístico e força os profissionais a adaptar-se a um novo panorama. Se o seu papel 

era já um desafio e uma profissão muito exigente, novas potencialidades obrigam a que 

sejam capazes de realizar qualquer tarefa, dominar qualquer ferramenta e que possuam 

um conhecimento vastíssimo de praticamente todas as áreas do saber formando os 

chamados “généralistes polyvalents”. Marchetti (2002).  

Estabelecem-se também nesta altura grandes grupos de comunicação social que, 

se por um lado constituem empresas jornalísticas mais independentes e com mais 

recursos para apostarem em trabalhos investigativos e para oferecerem melhores 

remunerações aos profissionais, por outro lado, esta concentração dos média tem sido 

vista como uma ameaça para a liberdade dos jornalistas e, consequentemente, para a 

nossa sociedade democrática. (Sousa, 2005).  
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2.2. A imprensa em Portugal 

A imprensa em Portugal nasce a partir do séc. XVI, influenciada pelos 

desenvolvimentos periodísticos que decorriam na Europa, mas só favorece de alguma 

liberdade por volta do séc. XIX.  

A publicação do primeiro jornal em Portugal ocorre em novembro de 1641 com 

a Gazeta da Restauração (título original: Gazeta em Que Se Relatam as Novas Todas Que 

Houve Nesta Corte e Que Vieram de Várias Partes no Mês de Novembro de 16413), a 

primeira publicação noticiosa periódica, inspirada na versão francesa. Com esta 

publicação abre-se caminho para uma imprensa portuguesa que demonstra alguma 

dificuldade em se estabelecer, tendo em conta que a segunda publicação surge 23 anos 

mais tarde, O Mercúrio Português (titulo original: Mercurio Portuguez, com as novas da 

Guerra entre Portugal e Castella. Começa no principio de anno de 1663), mantendo-se 

em circulação até 1667. Ambas as publicações relatavam acontecimentos da Guerra da 

Restauração (1640 – 1668) com o objetivo, não apenas de transmitir informação acerca 

do confronto, mas de evidenciar o valor e a força da nação. (Tengarrinha, 2006)  

Constituía, pois, um empreendimento jornalístico com um objetivo político 

circunstancial e bem determinado, visando criar uma corrente de opinião favorável à 

causa nacional. Não se tratava ainda, porém, da formação complexa de “espaço de 

opinião”, onde livremente se confrontassem ideias, mas da tentativa de criação de um 

“bloco de opinião nacional” ao serviço de objetivos dos governantes,… (Tengarrinha, 

2013, p.50)  

Estas novas gazetas eram lançadas semanal ou mensalmente e focavam-se na 

partilha de informação genérica de cariz político, social, cultural, mas nem sempre eram 

                                                        

3“…a primeira intenção da Gazeta foi a de dar informação, muita dela de produção própria, produzida a 

partir da observação direta do que se passava, de cartas de correspondentes e do correio diplomático, de 

relatos orais dos viajantes e de outras fontes.” (Sousa, 2018, p.59)  
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reconhecidas pelo seu rigor, pois existia uma maior preocupação com a partilha de 

informação do que propriamente com a verificação dos fatos. (Tengarrinha, 2013). 

Nos primeiros anos o jornalismo em Portugal crescia lentamente em comparação 

com alguns dos restantes países europeus devendo esta situação principalmente ao 

controlo e censura que exerciam a monarquia e a Igreja Católica. No entanto, a partir 

do séc. XVIII começam a surgir periódicos oficiais que partilhavam notícias sobre o país 

e o estrangeiro. Portugal, influenciado pela crença do Iluminismo que banhava toda a 

Europa e, apesar de muitas restrições impostas pelo regime, vê nascer novas 

publicações de natureza filosófica, científica, literária, com o objetivo de informar e 

apoiar o progresso da sociedade. Circulavam gazetas, enciclopédias, panfletos, boletins 

clandestinos, que, apesar de por vezes esporádicos e censurados, iniciavam 

conversações e discussões importantes sobre religião e politica.4 (Tengarrinha, 2006).  

Surgem círculos de discussão e debate e um maior número de indivíduos começa a ter 

acesso à informação, intensificando o poder da opinião pública. “Agora, os jornais 

transportam os conflitos, que dantes permaneciam os segredos dos palácios, para a 

esfera pública e o “público” afirma-se na diversidade dos seus interesses e opiniões.” 

(Tengarrinha, 2006, p. 15)  

Em contrapartida é durante o séc. XIX que a censura da imprensa se intensifica, 

principalmente devido ao impacto de diversas revoltas que decorriam na Europa, 

nomeadamente a Revolução Francesa.  

A imprensa portuguesa do início do século XIX viveu, assim, sob o signo da reacção do 

Antigo Regime à Revolução Francesa e às suas ideias. Aliás, no início do século XIX, em 

plena idade das Luzes, ainda existia Inquisição em Portugal, escondida sob a designação 

Santo Ofício. A censura retardou a expansão da imprensa,… (Sousa, 2012, p. 11).  

No início do séc. XX a imprensa de carácter noticioso e político era praticamente 

inexistente em Portugal. A invasão francesa de 1807 vem alterar este cenário, 

impulsionando o surgimento de uma imprensa de resistência que lutava contra a 

                                                        

4 Indivíduos começam a frequentar locais públicos como cafés, tabernas, etc., sendo habitual haver leitura 
em alta voz de jornais como o Gazeta de Lisboa, partilhando informações de cariz político e impulsionando 
o debate. (Tengarrinha, 2006)  
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invasão e de publicações financiadas e controladas pelas tropas francesas. (Tengarrinha, 

2013). Surpreendentemente, o fim da invasão não significou a liberdade da imprensa. 

Novas publicações deixaram de aparecer e só a 12 de Julho de 1821 foi estabelecida a 

primeira lei em defesa da liberdade de imprensa que impulsiona o aumento do número 

de publicações principalmente nas grandes cidades aliado ao regresso de alguns 

exilados portugueses que trazem consigo conhecimentos e práticas jornalísticas vindas 

da Europa. (Sousa, 2012).  

Ao longo dos anos a imprensa começa a ser vista e utilizada como uma “arena 

pública”. A industrialização da imprensa em Portugal arranca, motivada pela 

estabilidade política e económica e a produção jornalística é cada vez mais significativa 

e massificada, potenciando os primeiros jornais desenvolvidos exclusivamente para o 

relato de fatos importantes. O Diário de Notícias é um dos primeiros jornais noticiosos 

a surgir acompanhado pelo Jornal de Notícias em 1888.  

Começaram, então, a reaparecer em Portugal jornais populares noticiosos, 

direccionados para toda a sociedade, com meios técnicos e financeiros que propiciavam 

grandes tiragens (à escala do Portugal de então), baixo preço por exemplar (custos 

sustentados pela publicidade), linguagem clara e acessível, que não discutiam nem 

polemizavam, que não seguiam qualquer linha política, antes procuravam relatar factos 

importantes ou simplesmente interessantes, com a verdade e a objectividade possíveis. 

(Sousa, 2012, p. 30).  

Esta nova fase de jornalismo industrial veio alterar completamente a sua 

estrutura. Toda a liberdade conquistada favorecia a aposta num jornalismo fatual, 

acessível e independente, com uma editoria generalista capaz de responder às 

exigências de um público diversificado, muito semelhante ao jornalismo atual. Os 

jornalistas profissionalizam-se e é estabelecida uma hierarquia na redação e a definição 

de vocabulário e práticas especificas a cumprir. (Sousa, 2012).  

Nos últimos anos da monarquia a imprensa volta a sofrer com uma forte 

repressão e perseguição que continua durante o séc. XX, intensificando-se com a I 

grande Guerra Mundial.  

O jornalismo português começou o século XX sob o signo da intensificação da censura à 

imprensa e da repressão sobre os jornalistas e jornais que desafiavam o poder, em 
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particular sobre os republicanos. Os jornais incómodos eram judicialmente processados 

ou apreendidos, textos ou partes de textos censurados, alguns jornalistas e editores 

presos (por vezes em situação de incomunicabilidade) ou degredados. A vigilância 

policial parecia omnipresente. (Sousa, 2012, p. 50).  

Até à queda do Estado Novo em 1974 continua a existir em Portugal uma falsa 

ideia de liberdade de imprensa, tendo em conta que toda a informação era regulada 

pelo Estado e previamente censurada, dificultando o trabalho do jornalista. No entanto, 

continuavam a existir ainda algumas publicações que expunham o desagrado da 

população com o regime. (Sousa, 2010). 5  

A Revolução de 25 Abril de 1974 liberta o país e a imprensa mas, apesar de 

existirem ainda jornais pertencentes a empresas privadas, alguns dos mais 

proeminentes continuavam sob o controlo do Estado e sofriam as consequências dessa 

gestão. (Lima, 2008).  

A partir dos anos 90 até à atualidade mantêm-se uma relação tensa entre os 

média e o regime democrático. Na atualidade é ainda mais difícil garantir a 

independência da imprensa, não apenas devido à crise económica e financeira, mas 

devido à regulação e controlo económico e acionista dos média. (Cádima, 2010).  

…sob a capa de um sistema estável e “hiper-regulado”, uma mão invisível esteve de 

algum modo sempre presente nas grandes operações que conduziram a cíclicas 

mudanças de propriedade de alguns dos principais media ou grupos de comunicação 

social portugueses, criando dinâmicas porventura mais suportadas por estratégias de 

grupos de interesses do que por realidades ou equilíbrios de mercado. (Cádima, 2010, 

p.15). 

Apesar de todas estas dificuldades, a imprensa continua a desenvolver-se, 

principalmente com os contributos dos novos meios de comunicação como a rádio, 

televisão e com a exploração do espaço virtual, que veio revolucionar a comunicação 

social. (Sousa, 2012). A partir da década de 90 os média em Portugal iniciam a 

exploração do espaço cibernético, mas sem saber exatamente quais os efeitos que 

                                                        

5 O Primeiro de Janeiro, o Diário de Lisboa, O Diário de Notícias e o Século são alguns dos jornais que se 
opunham ao Regime.  
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poderiam surgir. Desde 1995 começam a migrar os primeiros jornais para a Web, como 

foi o caso do Jornal de Notícias e o Público, seguidos por revistas, rádios e pela televisão 

portuguesa (TVI e RTP). Apesar de uma estagnação na exploração do espaço virtual 

durante os primeiros 15 anos, a imprensa portuguesa continua a tomar partido das suas 

potencialidades até ao momento. (Bastos, 2011) 

2.3. Impacto do digital: constrangimentos do jornalismo atual 

As inúmeras inovações tecnológicas que surgiram ao longo dos anos foram 

fundamentais para uma evolução constante da imprensa. No entanto, foi a partir da 

democratização do computador digital e da Internet no séc. XX que se antecipava uma 

nova e completamente revolucionária forma de comunicação. Com a exploração do 

ciberespaço e com a progressiva migração dos média tradicionais para o espaço virtual, 

tudo se altera. (Rosa, 2008). “Indeed, the ongoing transformation of communication 

technology in the digital age extends the reach of communication media to all domains 

of social life in a network that is at the same time global and local, generic and 

customized in an ever-changing pattern.” (Castells, 2007, p.239).  

Apesar das múltiplas semelhanças entre as notícias produzidas agora para a 

Internet e para outros meios, existe, neste novo espaço virtual, uma maior 

complexidade, a possibilidade de aliar mais ferramentas à narrativa, mudanças 

significativas de dimensão tempo e espaço e sobretudo novas formas de distribuição e 

produção. (Bastos, 2000). 

Esta nova realidade e, em particular, o surgimento das redes sociais é também 

reflexo de uma conquistada “igualdade de condições”, no sentido em que, neste novo 

espaço virtual, qualquer individuo é convidado e é capaz de participar sem 

constrangimentos tornando-se, simultaneamente, produtor, mediador e recetor. (Rosa, 

2008). Tal como o papel do leitor também o do jornalista se altera, tendo em conta que 

com as ferramentas disponíveis os próprios utilizadores deixam de necessitar 

exatamente dos contributos dos jornalistas para obter a informação desejada. (Bastos, 

2000)  
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É a partir do momento em que o espaço da conversa se torna globalmente 

omnipresente – tornando-se na nova realidade mediática – que, progressivamente vai 

absorvendo o espaço da antiga ordem mediática, instaurando assim o fim das 

instituições, ou seja, instituindo a comunicação generalizada enquanto nova forma de 

condição social. (Rosa, 2008, p.263)  

No entanto, o sentimento de positividade e entusiasmo com as possibilidades 

infindáveis do espaço virtual e do novo ciberjornalismo cedo começa a desvanecer. 

(Bastos, 2000).  

A realidade do que foram as duas primeiras décadas de ciberjornalismo ficou muito 

aquém de várias das utopias formuladas no início. A distância entre o potencial 

oferecido pelos novos médios, com a Internet à cabeça, e o aproveitamento real das 

suas potencialidades foi, em geral, acentuada. Por diversas razões, as grandes 

promessas ficaram pelo caminho. A fasquia das expetativas teve de ser descida e 

colocada ao nível do que as empresas jornalísticas podiam fazer em vez do que deveriam 

fazer. (Bastos, 2015b, p.12)  

Vários autores ponderam sobre os efeitos desta nova Era Digital no jornalismo e 

acreditam que este novo cenário esteja ligado a uma progressiva perda do papel do 

jornalista e das suas funções de “porta-voz”, vigilante e defensor. 

As potencialidades do acesso livre à informação, a interatividade, o conteúdo 

ilimitado multimédia, entre outras, não são suficientes para ignorar algumas 

consequências desta nova realidade. Bastos (2015a;b) é um dos autores que analisa 

algumas dificuldades que o ciberjornalismo enfrenta ao longo dos anos dependente de 

profissionais que trabalham em condições muito precárias e aponta a dependência 

económica, a falta de recursos e a competição como os principais culpados para esta 

situação. Critica o modo como as empresas jornalísticas tradicionais encararam 

inicialmente a sua adaptação à web, desvalorizando as inúmeras potencialidades que 

tem para oferecer e em como novas rotinas de produção e a falta de recursos afetaram 

e afetam negativamente a produção de conteúdo. 

De algum modo, o ciberjornalismo e as redacções digitais são, ainda hoje, que se fala 

tanto em apostas “estratégicas” no digital, o elo mais fraco na cadeia mais vasta que 

envolve o próprio jornalismo, que, por sua vez, se encontra numa fase de 
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enfraquecimento. O ciberjornalismo, não só é herdeiro de boa parte dos problemas que 

têm vindo a afectar de forma negativa o jornalismo, como agrava alguns desses 

problemas, como, por exemplo, o declínio da investigação e o aumento do 

sedentarismo. Haverá neste cenário excepções, como é natural. Mas não passam disso 

mesmo: excepções às tendências que vão dando corpo à regra. (Bastos, 2015a, p.103)  

O conteúdo noticioso começa a ser produzido de forma superficial e muitas vezes 

sensacional para atrair audiências e deixa de haver espaço para práticas de fact-checking 

ou trabalhos de investigação profunda, que requerem muito mais tempo e recursos.  

Para ser o primeiro a ver e a fazer ver alguma coisa, está-se disposto a quase tudo, e 

como se copia mutuamente visando a deixar os outros para trás, a fazer antes dos outros, ou a 

fazer diferente dos outros, acaba-se por fazerem todos a mesma coisa, e a busca pela 

exclusividade, que, em outros campos, produz a originalidade, a singularidade, resulta aqui na 

uniformização e na banalização. (Bourdieu, 1997, p. 27).  

Oliveira (2008) defende que a instantaneidade inerente às novas tecnologias tem 

criado uma quase “ditadura”, numa cultura que privilegia unicamente o aqui e agora. A 

pressão que o jornalista sente em produzir conteúdo massificado e em dominar um 

conjunto de meios e especializações é um outro problema pois para além de afetar o 

valor das notícias poderá também facilitar algumas abordagens que infringem as 

diretrizes da sua atividade profissional. “…all of this fluidity in one’s work as a journalist 

should not come at the cost of upholding journalism’s traditional set of ideological 

values, such as the public service ideal and a commitment to objectivity and ethical 

standards.” (Deuze e Marjoribanks, 2009, p.557). 

Com tempo e recursos reduzidos para o desenvolvimento de conteúdo de 

qualidade, acabamos por receber principalmente notícias replicadas e pouco 

desenvolvidas das versões tradicionais, o que poderá prejudicar a compreensão dos 

acontecimentos e a formação de uma consciência política ou social.  

Today’s major news websites are near-copies, often abbreviated, of the print and 

television versions, with added links and archives to serve news buffs wanting more 

detail. In fact, the internet provides the most abbreviated news in all the news media, 

which may help explain why many young people, who are traditionally the least 

interested in the news, are getting most of their news from the web. (Gans, 2003, p. 30) 
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A generalização da utilização das redes sociais veio também impactar o modo 

como as notícias são partilhadas e consumidas. Atualmente, a grande maioria dos canais 

de comunicação social estão presentes em plataformas como Facebook, Twitter ou 

Instagram e conseguem facilmente servir-se destes meios para partilhar artigos curtos 

e cativantes. No caso do Facebook, ferramentas como Facebook live, transmissões em 

direto de determinados eventos permitem atingir eficazmente um grande número de 

visualizadores e manter uma interação constante com os mesmos. (Rodriguez, 2017).  

“The addition of Facebook as a tool for disseminating information has changed the ease 

with which journalists are able to give information to their readers and the general 

public because of the speed at which posts are published on Facebook.” (Rodriguez, 

2017, p. 5). A utilização do Facebook contribui para uma ainda maior urgência na 

produção e partilha de informação para que os canais consigam garantir a sua relevância 

e competitividade. A linguagem utilizada altera-se e tudo é otimizado para servir 

apropriadamente o website. Numa pesquisa realizada pelo Pew Research Center (apud 

Mitchell et al, 2013), foi verificado que o Facebook é a rede social mais utilizada para o 

consumo de notícias na Europa Ocidental, sendo os jovens os principais consumidores.  

…the internet is not so much a space for democratic deliberation, more an      arena for 

atomization and polarization of interests and beliefs. This, of course, has significant 

implications for democracy as if society becomes more and more atomized and 

polarized, the possibility of meaningful deliberative democratic engagement becomes 

harder to achieve. (Steel, 2013, p. 71)  

Isto revela-se cada vez mais preocupante tendo em conta o modo de 

funcionamento do Facebook, que utiliza todas as interações dos utilizadores para 

elaborar uma profunda caracterização de cada utilizador, prever o seu comportamento 

e disponibilizar conteúdo que corresponde exatamente ao que cada utilizador específico 

deseja receber, mantendo assim o interesse e atenção constante do indivíduo. Para 

além de se tornar numa ferramenta cujo principal objetivo é manter o utilizador 

constantemente conectado, isola-o nas suas próprias crenças e revela a capacidade de 

alterar cuidadosamente o seu comportamento e necessidades. (Zuboff, 2019) 

(Vaidhyanathan, 2018).  
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“Over time your feed becomes narrower in perspective by virtue of the fact that friends 

and sites tend to be politically consistent in what they post. Because reading the News 

Feeds of our friends is increasingly the way we learn about the world and its issues, we 

are less likely to encounter information that comes outside our group, and thus are 

unaware of countervailing arguments and claims.” (Vaidhyanathan, 2018, p.6)  

O Facebook é uma ótima ferramenta de motivação, seja ao serviço de uma causa 

social, na venda de um produto ou na exaltação de um candidato político, muito fácil de 

ser utilizada e que permite a partilha indiscriminada de conteúdo, que 

independentemente da sua natureza é direcionado eficientemente, através do controlo 

de dados, a leitores que dão uma grande percentagem do seu dia a esta plataforma e 

que perdem progressivamente capacidade de ver para além do que já acreditam ou 

defendem. (Vaidhyanathan, 2018) 

Mas precisamente aí reside o problema, quando plataformas como o Facebook enviam, 

a cada um, aquelas informações que respondem às suas necessidades e a seus 

interesses, de modo que o sujeito vive, definitivamente, sob uma redoma ou imerso em 

uma bolha da qual não precisa e, na realidade, não pode sair. Neste contexto, todos os 

dados e as comunicações recebidas destinam-se a reforçar os seus hábitos, interesses e 

opiniões. A exposição a ideias contrárias à sua própria posição, sobre qualquer assunto, 

consideradas de interesse geral, não existe, porque ou estas ideias não aparecem na sua 

bolha ou são feitas para serem desacreditadas. (Llorente, 2017, p. 20) 

Por isso é tão importante garantir que toda a informação partilhada por quem 

detém a obrigação e o poder de informar, especialmente num meio de tão fácil acesso, 

reprodução e partilha, seja verídica, imparcial e motivada pelo direito do público à 

informação e não pela necessidade económica ou controlo ideológico.  

2.4. Dinâmica empresarial do jornalismo 

A história do jornalismo viu assim afirmar uma nova concepção de produção de notícias, 

onde a configuração dos conteúdos tem de obedecer a uma lógica empresarial que se 

alicerça nas vendas e nos anunciantes. Actualmente os jornais devem ser entendidos 

como uma tripla vertente em que as várias partes se interligam: a estrutura organizativa 

que produz as notícias, a componente económica que a suporta e o público que a 

consome. (Lima, 2008, p. 433).  
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Com a evolução da imprensa enquanto indústria as notícias começam a ser 

manuseadas como um negócio e as redações trabalham unicamente com o objetivo de 

manter audiências, lucro, credibilidade e poder face aos restantes competidores. 

(Castells, 2007). 

Ao longo dos anos a maioria das firmas de média começam a ser adquiridas por 

corporações e conglomerados multinacionais. Vivemos numa “era de megafusões”, 

onde apenas algumas mas poucas empresas detêm o domínio global da circulação 

(Kucinski, 2012, p. 10) e onde a pressão para um incremento constante do lucro constitui 

parte do declínio da prática jornalística. Como forma de reaver audiências as empresas 

apostam cada vez mais em notícias atrativas ao público, reduzem os recursos disponíveis 

aos jornalistas, grande parte da sua autonomia na pesquisa e construção das notícias e 

exigem uma maior atenção dada às necessidades comerciais da empresa. (Gans, 2003). 

Em Portugal as empresas Cofina, Global Media, Impresa e Media Capital são as principais 

detentoras dos canais de comunicação social.  

…as políticas públicas devem garantir uma elevada diversidade de meios de 

comunicação autónomos, por três razões fundamentais: o bom funcionamento dos 

sistemas democráticos depende de uma distribuição democrática do poder da 

comunicação dentro do espaço público; a dispersão do poder dos Media é uma 

salvaguarda importante, uma vez que reduz o risco de abuso de poder comunicacional 

na escolha ou controlo dos governos; a existência de diversidade de operadores garante 

um maior enfoque na qualidade dos conteúdos. (Baker, 2007 apud Martins, 2014, p.13) 

Enquanto algumas destas corporações contribuem com capacidade económica 

e suportam os custos do trabalho jornalístico, não existe propriamente uma 

preocupação em servir o público mas em manter a reputação da própria empresa e a 

sua posição competitiva. O principal objetivo é o desenvolvimento de um produto 

massificado e homogeneizado através da criação de uma verdadeira linha de produção, 

regrada e eficiente que desenvolva rapidamente produtos baratos e competitivos, “a 

pre-packaged corporate product” (Steel, 2013, p.3). Os jornalistas, por sua vez, vêm-se 

cada vez mais reduzidos a profissionais/ produtores de “infotainment”. (Gans, 2003).  
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A matéria jornalística deixou de ser a palavra final, para ser tão somente a iniciadora de 

um debate. O próprio ethos do jornalista muda. Ele passou a ser emulado não pela 

qualidade de sua matéria e sim pelo grau de polêmica por ela suscitado, medido pelo 

número de intervenções na versão digital do jornal. (Kucinski, 2012, p.13) 

Verificamos que, efetivamente, a informação é tratada e comercializada 

exatamente como qualquer outro produto. Através de novas ferramentas tecnológicas, 

os interesses do público são monitorizados, permitindo um direcionamento eficaz dos 

conteúdos. Desejos são “auscultados pelas urnas eletrônicas da internet, pelos 

departamentos de marketing e pelos interesses e imagens que os jornalistas fazem dos 

públicos (leitor/ouvinte/telespectador/internauta/anunciante) ” (Pedroso, 2001, p. 38). 

Enquanto este tipo de ferramentas potenciam os lucros e o crescimento da imprensa, 

facilitam também a possibilidade de manipulação da opinião pública e atacam o 

jornalismo de referência.   

Os cidadãos não são clientes. Quando a responsabilidade financeira entrou na redação, 

trouxe consigo a linguagem comercial. Em muitas empresas foi necessário transpor a 

linguagem do marketing de consumo para as notícias, transformando os leitores e os 

espectadores em “clientes”, a compreensão dos mesmos em “marketing” e as notícias 

em “serviço ao cliente” (Kovach et al, 2004, p. 63) 

“Nas duas últimas décadas, observa-se um crescente predomínio da utilização 

dos conceitos e da linguagem do modelo de Mercado, tanto nas Indústrias dos Media 

como noutros sectores da vida social e política.” (Martins, 2014, p.33). Nas duas últimas 

décadas deparamo-nos com uma imprensa que se afasta muito dos primeiros passos 

que tomou em função da proteção da sociedade, cujos contributos positivos não nos 

permitem ignorar o fácil acesso ao público e a sua manipulação e a massificação da 

cultura, utilizada como um simples instrumento na padronização dos modos de pensar 

da população (Tondo e Negrini, 2009, p.6). Integramos uma época rendida ao que Zuboff 

(2019) chama de “surveillance capitalism”, a nova e sem precedentes forma de 

capitalismo informativo, uma força guiada por imperativos económicos e que 

desconsidera/desrespeita qualquer norma social e direitos básicos dos indivíduos, base 

da nossa sociedade democrática.  



29 

…the competitive dynamics of these new markets drive surveillance capitalists to 

acquire ever-more-predictive sources of behavioral surplus: our voices, personalities, 

and emotions. Eventually, surveillance capitalists discovered that the most-predictive 

behavioral data come from intervening in the state of play in order to nudge, coax, tune, 

and herd behavior toward profitable outcomes. Competitive pressures produced this 

shift, in which automated machine processes not only know our behavior but also shape 

our behavior at scale. With this reorientation from knowledge to power, it is no longer 

enough to automate information flows about us; the goal now is to automate us. 

(Zuboff, 2019; Cap.1, III, para. 2)  

A sociedade tem evoluído a muitos níveis permitindo o desenvolvimento de 

muitas importantes áreas da nossa sociedade e beneficiando o estilo de vida do coletivo 

com mais simples acesso à educação, saúde, lazer, com a redefinição de papéis 

tradicionais, de ideias, conceitos, inserindo a Internet e todos os seus aparatos no centro 

de tudo isto. No entanto, o século XXI cedo revelou profundas desigualdades 

económicas e sociais a nível global e este novo modelo de informação, que nos parecia 

numa primeira instância inspirador, revela-se agora uma ameaça da qual não nos 

conseguimos proteger. (Zuboff, 2019) 

2.5. Imprensa sensacionalista 

2.5.1. Definição e história do Sensacionalismo 

…in transforming news into a mass-produced product, the printing press made 

newsmongering more than just a specialized function – it established it as a business. 

And as the news industry expanded, the competition in this business grew more intense. 

Information was no longer so scarce; each news-teller was no longer automatically in 

demand…To earn a profit, each had to strive not only to be bold, but to be bolder. 

(Stephens, 2007, p.91)  

O conceito de sensacionalismo não é um conceito novo, com associações ao 

jornalismo anteriores ao séc. XIX, usualmente utilizado como um modo pejorativo de 

descrever trabalhos literários ou jornalismo de pouca qualidade, movido pelo 

entretenimento, com o objetivo de estimular os sentidos e reações do público. 

(Wiltenburg, 2004).  
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O historiador e jornalista Mitchell Stephens é um dos primeiros autores a 

abordar este conceito e a analisar a sua presença na sociedade desde o primeiro 

momento em que histórias começam a ser narradas.  

The techniques of “popular” journalism were not invented by the printing press, and 

they would certainly outlive the newsbook and the news ballad, but these techniques 

seem particularly naked in the news forms that were born on the early presses, news 

forms that were aggressive, even rude, in their attempts to attract readers. (Stephens, 

2007, p.91). 

Stephens (2007) defende que as práticas sensacionalistas são indissociáveis do 

relato de notícias pois acredita que o ser humano tem uma predisposição para 

conteúdos que provoquem sensações, usualmente envolvendo sexo e violência.  

Perhaps news of violence and sex owes its attraction to its intensity, to its connection 

with matters of death and life. Perhaps this interest can be traced to an instinctual need 

to remain alert to the whereabouts of potential threats and potential mates. Whatever 

the explanation, most of us – with our roving eye and rubber necks- have found these 

topics hard to ignore. (Stephens, 2007, p.101) 

A verdade é que desde os sécs. XVI/XVII conseguimos encontrar exemplos de 

manuscritos e panfletos que, se inicialmente serviam obras literárias, rapidamente 

começam a partilhar notícias de carácter mais popular. 

Existia na sociedade pré-industrial uma falta de conhecimento do mundo e da 

realidade, que servia muito bem certo tipo de histórias irrealistas, de criaturas 

sobrenaturais, mágicas, histórias usualmente direcionadas às classes baixas e menos 

instruídas. O povo da altura fascinava-se por notícias de casamentos reais, nascimentos 

e mortes e não apenas pelo impacto que estas circunstâncias poderiam vir a ter para o 

Estado, mas, especialmente, pela atratividade de receber informações sobre figuras 

idolatradas. (Stephens 2007). 

The roots of sensationalism run down into the eighteenth century and below that into 

the unorganized newsmongering which preceded the newspapers. Anything which 

answers to fundamental and primitive human desires can belong to no single period 

(Mott, 1962, 442 apud Sachsman e Bulla, 2013). 
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Ao longo do séc. XVIII forma-se, então, um “imaginário popular” criado a partir 

de contos, narrativas e romances em que “o extraordinário é mais alimentado do que o 

ordinário, isto é, as correntes de projeção dominam as correntes de identificação, ao 

contrário do imaginário burguês que se funde no realismo, isto é, assegura uma 

identificação mais estreita entre o leitor e o herói.” (Morin, 1997, p. 59). É apenas com 

a introdução do folhetim de imprensa no séc. XIX que o imaginário popular se altera e 

se mescla com a corrente burguesa. A imprensa começa a utilizar personagens da vida 

quotidiana mas “essas personagens estão empenhadas em aventuras “rocambolescas”, 

onde, às vezes, até o fantástico irrompe… O folhetim cria um género romanesco híbrido, 

no qual se acham lado a lado gente do povo, lojistas, burgueses ricos, aristocratas e 

príncipes, onde a órfã é a filha ignorada do príncipe, onde o mistério do nascimento 

ópera estranhas permutas sociológicas, onde a opulência se disfarça de miséria e onde 

a miséria chega a opulência; a vida quotidiana é transformada pelo mistério, as 

correntes subterrâneas do sonho irrigam as grandes cidades prosaicas, o rebuliço do 

desconhecido submerge as noites das capitais, aventureiros desenfreados reinam sobre 

as sombras da cidade, mendicantes e vagabundos.” (Morin, 1997, p. 60)  

Uma das importantes características destes folhetins é o fato de transmitirem as 

histórias em episódios, algumas chegando às centenas, mantendo assim os leitores 

ansiosamente à espera da continuação. “Para que o leitor não se perdesse nesta 

vastidão de sucessivas fragmentações e de multiplicação de personagens, recorria-se ao 

discurso rememorativo, anunciador, antecipante, apelativo e explicativo. O folhetim é, 

pois, uma ilustração do compromisso entre literatura e jornalismo, uma literatura 

montada segundo os parâmetros de um espaço fragmentado de reduzidas dimensões, 

com descontinuidade temporal para os seus leitores, um registo que se transfere para 

o trabalho jornalístico na apresentação de conteúdos por sequências em edições 

sucessivas.” (Ponte e Silva, 2004, p.47-48).  

No início da produção de conteúdo era simples surpreender e estimular uma 

audiência curiosa e crédula. Desde a exibição do filme “L'Arrivée d'un train en gare de 

La Ciotat” em 1896 e do efeito inacreditável que teve no público e, com a evolução das 

tecnologias que servem os média, as audiências requerem um maior estímulo para 
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atingir os mesmos efeitos e os meios de comunicação social são agora capazes de 

responder a essa exigência, nomeadamente com o surgimento da rádio e da televisão 

que demonstram um novo poder de afetar as emoções do público, de o transportar para 

os acontecimentos e fazê-los parte da ação. “O avanço tecnológico, que fez com que os 

sinais informativos passassem do papel às ondas eletromagnéticas, tem andado de 

mãos dadas com uma evolução da estrutura da própria informação, partindo do factual 

até a busca da empatia emocional com o destinatário da informação.” (Llorente, 2017, 

p.18). Estas novas tecnologias não só contribuem para uma melhor compreensão dos 

fatos, para a formação de opiniões mas para uma maior consciencialização da realidade 

e de importantes questões politicas e sociais. 

The public no longer wanted to hear a cleaned up narrative of what was going on. They 

now wanted to hear the nitty gritty details, despite how unpleasant they may be, 

because that was the truth. Sensational content had opened audience’s eyes to what 

was actually going on in the world around them. (Lowe, 2016, p. 49)  

Voltando às temáticas usualmente exploradas neste tipo de jornalismo, para 

além de acontecimentos no seio da família real, havia uma preferência por histórias de 

crimes, execuções, situações inesperadas e extraordinárias. Apenas notícias 

suficientemente cativantes teriam espaço nos panfletos pois, e muito semelhante ao 

que ocorre nos dias de hoje, era muito importante que as histórias “vendessem”. 

“…without the humanizing and stimulating touch of occasional inanities and outrages 

the news would lose much of its vitality.” (Stephens, 2007, p.113). 

À medida que estas práticas começam a ser reconhecidas pelo seu efeito, 

algumas destas caraterísticas tornam-se transversais a muitos outros jornais na Europa, 

como era o caso de publicações francesas como Le Petit Journal e narrativas como La 

Vie Privée de Louis XV, caracterizadas pela utilização de uma série de fait divers para 

atrair o público. 

O termo fait divers foi introduzido por Barthes (1964) no momento do 

nascimento da imprensa. Tal como o nome indica, corresponde a fatos/categorias 

diversas que consistem “na exploração dos sentimentos do receptor, ao promover 

sensações diversas que vão desde a surpresa ao medo na finalidade de impulsionar 
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vendas e visualizações, por isso dá-se a sua relação direta com a cultura propagandística 

da mídia, uma vez que se utiliza de títulos, frases e imagens chamativas – que muitas 

vezes não correspondem diretamente ao fato explorado – para atrair a atenção do 

consumidor a partir de um estímulo psicológico, promovido em função do sentimento 

causado em primeira instância.” (Reisdoerfer, 2019, p.2) 

Os fait divers centram-se, então, na repetição de histórias de “ … acidentes, catástrofes 

naturais, monstros e personagens anormais;…diversas curiosidades da natureza, tais 

como os eclipses, os cometas, as manifestações do além, os atos heroicos, os erros 

judiciários e, enfim, por anedotas e confusões.” (Dion, 2007, p. 125) e associa-se ao 

sensacionalismo, à exploração de determinados assuntos diferentes dos que o público 

estava habituado tornando-se uma prática muito popular devido às sensações que 

desperta. (Reisdoerfer, 2019)  

O sensacionalismo é classificado por Uzuegbunam e Udeze (2013) como:  

…a type of editorial bias in mass media in which events and topics in news stories are 

over-hyped to increase viewership or readership figures. Sensationalism may include 

reporting about generally insignificant or trivial matters and events that do not influence 

overall society and biased presentations of newsworthy topics in a sensationalist, trivial 

or tabloid manner. This definition has also been advanced to include reporting even 

serious issues and events in a sensational manner in order to attract more audiences. 

(Uzuegbunam e Udeze, 2013, p.71)  

É um fenómeno que se afirma cada vez mais com a expansão dos média impressa 

e da “penny press”, aliado ao crescimento dos grandes centros urbanos e à literacia da 

população. Uma abordagem sensacionalista era vista como um modo de realçar 

emoções e captar a atenção do público de forma a manter audiências e, 

consequentemente, o lucro e a viabilidade do jornal. Apesar de nem todos os jornais 

optarem por uma abordagem sensacionalista, passou a existir a possibilidade do público 

optar entre modelos de referência e publicações mais populares. (Lima, 2008).  

O primeiro jornal na Europa a tirar partido simultaneamente de um modelo 

noticioso e da estratégia comercial proveniente desta nova imprensa popular foi o jornal 

La Presse, concebido em França em 1836 por Émile Girardin. (Sousa, 2008). 

Rapidamente Girardin verifica que o imposto de selo, o preço de aquisição da matéria-
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prima e custos de distribuição faziam parte de alguns dos condicionamentos que 

impediam que a estratégia levada ao cabo ate à data fosse viável para sustentar o jornal. 

É neste contexto que, e também pela influência do que já se fazia no The Times, a 

utilização de anúncios entra em cena para salvar o jornal. Esta abordagem influencia 

outras publicações, como foi o caso do Diário de Notícias em Portugal, e desencadeia 

uma nova onda de jornalismo sensacionalista.  

Rosa (2008) classifica a penny press como um tipo de imprensa que: 

…abandona os debates públicos polémicos, negligencia as noticias do estrangeiro em 

beneficio das locais, centra-se em crimes;… em geral, centra-se em histórias baseadas 

em interesses humanos, isto é, uma vez mais, naquilo que atrai os homens uns para os 

outros na ausência de qualquer mediação exterior aos sentimentos envolvidos nas suas 

relações mútuas diretas. (Rosa, 2008, p.61).  

Nos USA o The New York Sun fundado por Benjamin Day em 1832 foi um dos 

primeiros jornais a explorar as economias de escala aderindo a esta nova onda 

jornalística. Tendo em conta que os avanços tecnológicos também implicavam custos 

elevados de maquinaria cada vez mais forte, era urgente amortizar o dinheiro gasto no 

número de exemplares vendidos. A publicidade torna-se essencial para esta 

recuperação e uma das grandes características da penny press. (Rosa, 2008).  

Urban newspapers were cheap, only a penny, and could be purchased individually on 

the street. Instead of giving readers long, boring accounts of politics and other affairs, 

they had the juicy gossip of the time… Crimes, accidents, and the freakish came to 

dominate local news coverage in the middle of the nineteenth century. Sensationalism 

also insinuated itself into health issues, extreme weather, race, politics, and even the 

coverage of the natural world. (Sachsman e Bulla, 2013).  

Nas últimas décadas do séc. XIX surge a segunda geração do jornalismo popular, 

conhecido também como yellow journalism. Pulitzer e Hearst são duas das figuras 

associadas ao aparecimento deste novo modelo jornalístico. Em 1883 Pulitzer adquire o 

The World e põe em prática uma serie de novas técnicas com o objetivo de salvar o 

jornal. William Hearst segue os mesmos passos e ajuda a reanimar o The New York 

Journal após a sua compra em 1895. Durante a gestão do The New York Journal Hearst 
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convida alguns elementos do jornal The World para fazerem parte do seu projeto 

nomeadamente R.F. Outcault, o criador do Yellow Kid, a primeira banda desenhada do 

mundo e o que passou a ser a figura emblemática da yellow press. (Sousa, 2008) 

2.5.2. Características do jornalismo sensacionalista  

Entre algumas das técnicas utilizadas pela dupla Pulitzer e Hearst destacamos a 

venda de exemplares a um preço muito reduzido, a utilização de uma linguagem simples 

e acessível, um claro privilégio de imagens, manchetes e determinados elementos 

gráficos ou visuais que poderiam ajudar a despertar atenção ou até mesmo temas que 

provocassem reações emocionais fortes como escândalos, crimes, desastres, etc. 

(Sousa, 2008). 

Campbell (2003) analisa também algumas características do yellow journalism, 

como o design do jornal, recurso a cores e elementos gráficos, privilégio de temas de 

“interesse humano” e um foco constante em captar a atenção para si mesmo. 

frequent use of multicolumn headlines that sometimes stretched acres the front page; 

a variety of topics reported on the front page, including news of politics, war, 

international diplomacy, sports and society; generous and imaginative use of 

illustrations, including photographs and other graphic elements, such as locators maps; 

bold and experimental layouts, including those in which one report and illustration 

would dominate the from page (such layouts sometimes were enhanced by the use of 

color); a tendency to rely on anonymous sources, particularly in dispatches of leading 

reporters, a keen taste for self-promotion, to call attention eagerly to the paper’s 

accomplishments (this tendency was notably evident in crusades against monopolies 

and municipal corruption.) (Sachsman e Bulla, 2013, p.4,5) 

Existia o entendimento de que quanto mais intensa fosse a utilização desmedida 

do grotesco, maior seria o impacto no leitor. A popularização no séc. XIX de imagens 

visuais contribuiu também para captar a atenção do leitor, levando os jornais a explorar 

o poder de imagens de horror e violência. (Borchard et al, 2017).  

Pedroso (2001) menciona também algumas das características do jornalismo 

sensacionalista, indo fundamentalmente ao encontro dos mesmos elementos 

mencionados pelos restantes autores analisados: 
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...variedade na apresentação gráfica; exploração de estereótipos sociais; valorização da 

emoção em detrimento da informação; exploração do caráter extraordinário e singular 

dos acontecimentos; adequação ideológica às condições culturais, políticas e 

econômicas das classes populares; exploração exacerbada do caráter singular dos 

acontecimentos; destaque do aspecto insignificante e duvidoso dos acontecimentos; 

omissão de aspectos dos acontecimentos; acréscimo de aspectos dos acontecimentos; 

discurso repetitivo, motivador, despolitizador e avaliativo; discurso informativo de 

jornais em fase de consolidação econômica e empresarial; modelo informativo sedutor 

que torna difusos os limites entre o real e o imaginário. (p. 48). 

Podemos concluir que desde o surgimento deste tipo de imprensa as suas 

características gerais estão associadas a um cuidado permanente em captar a atenção 

dos leitores, manipulando os seus sentidos e reações através da escolha de 

determinados temas e elementos visuais e gráficos, com o objetivo último de aumentar 

lucros.  

2.5.3. Efeitos do jornalismo sensacionalista 

Because we live in a world filled with a constant flow of information, audiences are now 

processing content in a much different way than they previously had, and 

sensationalism has played a major role in this new interpretation. The media industry 

has gone through many changes since its early days over a century ago, the effects of 

which are one of the most relevant changes in our society today. (Lowe, 2016, p.26) 

É importante refletir sobre o impacto dos média nas opiniões e ações do público, 

que se torna mais eficiente e inquietante quando a informação é monopolizada por 

empresas de média que adquirem a capacidade, especialmente se são uma das únicas 

fontes de informação, de influenciar as opiniões do público e sentimentos em relação a 

algum acontecimento específico. (Gans, 2003). “All forms of media have the potential 

to be used for good as well as evil, and with that ability comes great responsibilities. The 

media play the role of agenda setters for society, meaning that they do not tell the public 

what to think, but instead, what to think about.” (Lowe, 2016, 39). 

Quanto mais as tecnologias evoluem, mais a audiência é bombardeada com 

conteúdo e muito desse conteúdo atualmente e globalmente apresenta histórias 

dramáticas de forma a manter a atenção do público. Mas será que o único efeito dos 
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média sensacionalistas passa por despertar emoções positivas ou negativas no público 

e prender a sua atenção?  

Lowe (2006) defende que quanto mais sensacionalista for esse conteúdo maior 

é a possibilidade de contribuir para uma dessensibilização a esse mesmo conteúdo, o 

que leva a um aumento progressivo do grau de sensacionalismo de modo a garantir a 

reação esperada do público.  

News media have been integrating more and more live footage into their news stories, 

and this content continues to get increasingly gruesome. Videos showing people getting 

brutally beaten and killed are becoming standard material used on broadcast news, and 

audiences do not seem to have the emotional responses that they once did to unfolding 

current events, even when the brutality is unfolding in real time on their screens. (Lowe 

2016, p. 60) 

Esta prática massificada tem também o potencial de, para além de servir a 

comercialização do conteúdo, vir a tornar-se num instrumento ao serviço de interesses 

políticos e privados, comprometendo, cada vez mais, a missão que o jornalismo se 

propôs a cumprir, enquanto instituição social, responsável pela formação e participação 

dos cidadãos. (Goés, 2013, p.3).  

Fear has become a staple of popular culture, ranging from fun to dread. Americans trade 

on fear. News agencies report it, produce entertainment messages (other than news), 

and promote it; police and other formal agencies of social control market it. And 

audiences watch it, read it, and according to numerous mass entertainment 

spokespersons, demand it. (Clover, 1997 apud Altheide e Michalowski, 1999)  

A pandemia provocada pela Covid-19 surge aliada a uma cobertura mediática 

marcada pela incerteza, pelo medo e pela utilização de determinadas formas de 

comunicação que poderão influenciar o mau estar psicológico da população. (Trnka e 

Lorencova, 2020). “When the media constantly covers an event for an extended period 

of time and covers it from every angle, it is possible that sensationalistic stories could 

arouse fear in the audience.” (Frye, 2005, p. 13).  

O medo é uma das estratégias utilizadas pelos média como forma de cativar as 

audiências. Discurso de medo pode ser definido como “the pervasive communication, 

symbolic awareness, and expectation that danger and risk are a central feature of the 
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effective environment, or the physical and symbolic environment as people define and 

experience it in everyday life (Pfuhl and Henry 1993, p. 53 apud Altheide e Michalowski, 

1999, p.476). Altheide e Michalowski (1999) defendem que o predomínio do medo no 

discurso público pode contribuir para posturas e políticas sociais que promovam o 

controlo e a vigilância do Estado e para o desenvolvimento de uma crença comum 

acerca do que devemos temer enquanto sociedade. Sempre e quanto mais 

recorrentemente os média privilegiam histórias de crime, violência e horror mais o 

público incorpora esses acontecimentos e cria uma imagem desequilibrada da realidade.  

Tendo em conta as consequências comprovadas desta pandemia para a 

população é reconhecida a importância de uma análise continuada ao modo como a 

informação é transmitida, evitando que a componente alarmante desta situação seja 

“espremida” pelos meios de comunicação social como meio de manter audiências, 

ignorando os efeitos que essa comunicação poderá vir a ter, nomeadamente, para a 

saúde psicológica e emocional do público. Existe um grande potencial de os 

acontecimentos transmitidos provocarem um sentimento de medo na população e, 

como temos verificado ao longo dos meses, provocarem comportamentos adversos, 

como foi o caso da “corrida” aos supermercados no início da pandemia para garantir 

alimentos, situação que despoletou ainda mais medo e ansiedade na população e 

dificultou o acesso de muitos indivíduos a produtos que esgotavam em segundos dos 

supermercados.6 

2.5.4. Discurso sensacionalista nos média  

A notícia não estaria enquadrada apenas como produto final e acabado do jornalismo, 

mas deve ser compreendida como um vivo, complexo e intenso processo social, que 

acaba construindo e revelando o mundo presente, concretizado em nossa percepção da 

vida. (Goés, 2013, p.4)  

Os média detêm o poder de mediar e transmitir informação necessária para que 

o público tenha conhecimento de tudo o que de importante ocorre no mundo. Ao longo 

                                                        

6 https://bit.ly/3l1zswr. “Governo: “Não há razões para uma corrida aos supermercados”. Último acesso 
26/09/2020 

https://bit.ly/3l1zswr
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dos anos esta função torna-se um poder, o de construir a realidade para a audiência, o 

de influenciar ideias, pensamentos sobre determinado assunto, ideologias sobre o 

mundo. (Uzuegbunam e Udeze, 2013) 

O discurso dos média pode ser caracterizado como interações escritas ou faladas 

que tomam lugar numa plataforma broadcast, orientadas para um público não presente, 

“a public, manufactured, on-record, form of interaction.” (O'keeffe, 2011, p. 441). Um 

discurso que se tem alterado ao longo dos anos, acompanhando as inovações 

tecnológicas e mudanças sociais mas que se mantém“…sempre produto de relações 

sociais, dos consensos e dos conflitos que ocorrem na história e que se materializam de 

modo privilegiado na linguagem.” (Piovezani et al, 2014, p.9). 

Os produtos dos média são recebidos por indivíduos que fazem parte de 

determinados contextos socio-históricos, que se caracterizam por relações de poder e 

recursos disponíveis. O público “apropria-se” das mensagens transmitidas pelos média 

e utiliza-as para refletir sobre ele próprio, os outros e o mundo que o rodeia. “Na 

recepçao e apropriação das mensagens da mídia, os indivíduos são envolvidos num 

processo de formação pessoal e de autocompreensão.” (Thompson, 1995, p. 46). Já na 

abordagem de Foucault (1996) observamos as relações de poder e luta de forças 

presentes no discurso. O discurso jornalístico forma-se nas relações sociais e culturais e 

pela influência de inúmeras instituições. É construído com uma finalidade, formulado de 

acordo com o que o meio deseja transmitir.  

A realidade mediática atual levanta algumas questões que são analisadas nesta 

investigação a propósito do tratamento dos conteúdos transmitidos. O público recebe a 

responsabilidade de aprender a distinguir este conteúdo mas, apesar de a população ter 

atualmente mais voz, indivíduos que desejem manipular o público por poder ou lucro 

conseguem agora mais facilmente atingi-lo. (Kovach e Rosenstiel, 2010).  

A instantaneidade do novo espaço virtual veio também alterar o modo de 

consumo de informação, cada vez mais exigente e em permanente atualização, de 

gratificação instantânea, o que traz repercussões principalmente financeiras mas 

também para o público, que facilmente se isola no seu próprio ponto de vista. (Bastos, 

2000)  
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Desde o séc. XIX podemos identificar a presença de um estilo jornalístico 

sensacionalista, conhecido como “yellow journalism”, um jornalismo guiado pela 

economia e reconhecido por uma utilização desmedida de conteúdo sensacionalista. 

Apesar do termo estar em desuso quando nos referimos aos média atuais, as nossas 

emoções e reações continuam a ser manipuladas através de vários canais e alguns 

autores afirmam que, com a dependência económica, o nível de captação de emoções 

é agora ainda mais intenso.  

The changing context in which communication takes place in the century, has led to a 

more intense form of competition. The result is a media that is increasingly and to a 

dangerous degree driven by impact. Impact is all that matters. It is all that can 

distinguish, can arise above the clamour, and can get noticed. Impact gives competitive 

edge. (Uzuegbunam e Udeze 2013, p.70). 

Características noticiosas sensacionalistas podem ser entendidas como “content 

feature or formal features of messages that have the capability to provoke attention and 

arousal responses in viewers” (Kleemans e Vettehen, 2009, p. 229). O sensacionalismo 

nos média pode ser analisado de diversas formas dependendo do meio. Tal como em 

notícias partilhadas em televisão identificamos elementos sensacionalistas como, por 

exemplo, determinados movimentos de câmara (Grabe et al, 2001), também nos média 

escrita existem elementos ligados ao domínio visual e textual. Como verificamos na 

análise teórica, começamos a denotar que, não apenas alguns tópicos/ temas são 

considerados sensacionalistas, como histórias de crime ou violência, mas também 

elementos linguísticos e visuais, como determinada escolha de palavras e grafismos. 

(Burgers e Graaf, 2013).  

News media professionals are aware of the fact that not all news items are of equal 

importance or relevance, even as regards their specific target audiences, but are 

determined to keep them attending to the outlet. Sensationalism is then a selectively 

applied discursive strategy to make a news item appear to be more important, 

interesting and relevant, and thus newsworthy, than it really is. (Molek-Kozakowska, 

2013).  

Neste estudo o sensacionalismo é visto como um tratamento estratégico do 

discurso, através de vários e distintos elementos, com o objetivo de canalizar a atenção 
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do leitor. “By adopting this more “audience-driven” approach, we accept that every day 

there are decisions to be made in relation to what should count as news. These are 

based on a set of (constantly evolving) news values – institutional criteria for the choice 

of topics that are deemed as likely to attract audience’s attention.” (Molek-Kozakowska, 

2013, p. 176). 

Este novo objetivo dos média centra-se numa estratégia de comunicação que 

garanta o interesse constante das audiências (Kitzinger, 2009). Posto isto, é natural que, 

mesmo nas circunstâncias atuais, os média se deixem guiar pelas mesmas ambições.  

2.6. Critérios de noticiabilidade 

Notícias são entendidas como:  

…artefactos jornalísticos que procuram representar determinados aspetos da realidade 

e que resultam de um processo de construção e de fabrico onde interagem, entre 

outros, diversos fatores de natureza pessoal, social, ideológica, cultural, histórica e do 

meio físico/tecnológico, que são difundidas pelos meios jornalísticos e aportam 

novidades com sentido compreensível num determinado momento histórico e num 

determinado meio sócio-cultural. (Sousa, 2000, p.15)  

Traquina (2005b, p.63) define o conceito de noticiabilidade como “o conjunto de 

critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, 

isto é, possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto 

de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de 

se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria 

noticiável e, por isso, possuindo “valor-noticia” (“newsworthiness”).”  

Os valores notícias não são constantes e universais, alteram-se de um período 

histórico para outro, de uma empresa jornalística a outra dependendo, por exemplo, 

das diferentes políticas editorais. Contudo e, apesar de todas estas diferenças, o 

conteúdo jornalístico de diversos canais é muito semelhante. (Traquina, 2005b).  

Considerando a nova realidade para múltiplos meios de comunicação social 

baseada no tratamento de notícias focado inteiramente na conquista de audiências e 

captura de lucros, o conteúdo noticioso é atualmente procurado, escolhido e tratado 
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tendo em conta diferentes critérios dos que eram utilizados nos média clássicos. (Chaise, 

2007) Atualmente, os jornalistas utilizam, como refere Bourdieu (1997, p.25), “óculos 

especiais” que lhes permitem ver/selecionar determinadas “coisas” em detrimento de 

outras, sendo o princípio da seleção a “busca do sensacional, do espectacular”  

Fontcuberta (1993) é uma das principais autoras a definir alguns importantes 

valores-notícia do jornalismo tradicional: Atualidade, novidade, veracidade, periocidade 

e interesse público. No entanto e, muito devido às novas potencialidades tecnológicas 

e à formação de uma sociedade massas, esses critérios alteram-se. A autora acredita 

que, apesar de todas as mudanças, a comunicação periódica baseia-se principalmente 

em três elementos básicos: o acontecimento, a atualidade e periocidade. “Hay una 

evolución paralela entre la noción de acontecimento y los cambios que sufre la propia 

sociedad, y a cada sociedad corresponde un tipo de acontecimento.” (Fontcuberta, 

1993, p.19). Os avanços tecnológicos têm contribuído para uma multiplicação 

espetacular dos acontecimentos, a rapidez da informação amplia o acontecimento a 

nível global e torna a opinião e a receção da notícia numa parte significante da mesma. 

Simultaneamente, tanto as potencialidades da atualidade, base do acontecimento 

jornalístico e da periocidade são também intensificados pelos avanços tecnológicos. 

(Fontcuberta, 1993).  

Tendo em conta a motivação atual dos meios de comunicação social, alguns 

investigadores defendem principalmente a atualidade e interesse público como os 

critérios mais relevantes na atualidade.  

Os critérios de seleção editorial passam a ser baseados/construídos pela proximidade 

ideológica mercadológica, pela abrangência do público/audiência/tiragem, pela 

proeminência econômica dos personagens, pelos interesses 

humanos/sociais/empresariais sintonizados com o momento/tendências previamente 

determinados pelas consultas e pesquisas de opinião (Pedroso, 2001, p.40) 

Histórias de desastres, crime ou morte são algumas das mais atrativas. “Pelo seu 

impacto aparatoso e possíveis consequências traumáticas, a cobertura de desastres e 

tragédias é um trabalho jornalístico muito delicado e que levanta muitas e importantes 

questões éticas e deontológicas.” (Pinto, 2020, p.76). 
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As pautas não são construídas por acontecimentos /informação de interesse para a 

maioria da população, mas por assuntos vistos como notícia pelos meios de 

comunicação, motivados pela partilha de notícias “de apelo emocional com discursos 

voltados para o sensacionalismo, com ampla repetição de fatos como crimes, 

assassinatos e tragédias.” (Chaise, 2007, p. 3)  

Vai reintroduzir-se essa mentalidade-índice-de-audiência até entre os editores de vanguarda, até 

nas instituições científicas, que se põem a fazer marketing, é muito preocupante porque isso 

pode colocar em questão as condições mesmas da produção de obras que podem parecer 

esotéricas, porque não vão ao encontro das expectativas de seu público, mas que, com o tempo, 

são capazes de criar seu público. (Bourdieu, 1997, p.38)  

2.7. Ética jornalística  

“O advento da mídia não foi uma boa noticia para a ética” (Thompson, 1998, p. 

224). 

Tal como em qualquer outra profissão é essencial a delimitação de um conjunto 

de regras que conduzam as práticas jornalísticas. É exigido aos jornalistas o 

cumprimento de um código deontológico ao desempenharem as suas funções e que 

enquanto indivíduos possuam um conjunto de valores e princípios essenciais à 

atividade, nomeadamente liberdade, objetividade, independência, credibilidade. 

Traquina (2005a).  

A relação jornalista e o seu público é caracterizada por uma fundamentação efectivada 

num acordo comunicativo e numa confiança negociadora socialmente definidos e 

resultantes do facto de que a construção das realidades importantes são atribuídas 

através de uma competência institucionalizada precisamente aos profissionais da 

comunicação, devendo estes construir essa realidade colectiva. (Branco, 2004, p.86) 

A ética (do grego ethos) e a moral (do latim mores) têm, etimologicamente, 

sentidos muito semelhantes. Para Russ (1999), a ética implica uma reflexão teórica e 

crítica sobre as condutas do ser humano. É vista como uma “doutrina fundadora”, uma 

“metamoral”, no sentido em que a sua abordagem vai além da moral, visto que procura 

analisar profundamente as regras morais e os comportamentos humanos.  
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…a ética desconstrói as regras de conduta, desfaz suas estruturas e desmonta sua 

edificação, para se esforçar em descer até aos fundamentos ocultos da obrigação. 

Diversamente da moral, ela se pretende pois desconstrutora e fundadora, enunciadora 

de princípios ou de fundamentos últimos. Por sua dimensão mais teórica, por sua 

vontade de retomar à fonte, a ética se distingue da moral e detém uma primazia em 

relação a esta última. (Russ, 1999, p.8)  

As preocupações deontológicas no jornalismo surgem já nos finais do séc. XIX 

mas apenas se efetivam no séc. XX. (Traquina, 2005a). A intensificação da exigência da 

população, a instrução dos jornalistas e a comercialização dos média são alguns dos 

elementos que fomentam a necessidade de uma deontologia. (Bertrand, 2002).  

A informação está intrinsecamente ligada à ética. Tendo em conta que a 

informação é partilhada direta ou indiretamente pela pessoa humana, não pode afastar-

se da sua consciência. “Facilmente se verifica que uma cultura, um povo, ou uma 

geração sem ética são como uma pessoa que carece de princípios morais e sem moral, 

o homem desmoraliza-se e em consequência degrada-se.” (Branco, 2004, p. 76). As 

civilizações estão dependentes da democracia e só seria possível a existência de 

democracia através de um conjunto de cidadãos bem informados por meio de média de 

qualidade. (Bertrand, 2002); (Sousa, 2009).  

A deontologia (do grego deón (dever) e lógos (tratado, discurso)) refere-se a um 

conjunto de obrigações, de regras que regem a profissão. Relativamente ao jornalismo 

estas normas são estabelecidas através de códigos deontológicos que podem ser 

considerados uma parte especializada da Ética porque analisam a vertente moral do 

homem enquanto realiza a sua profissão, os seus deveres. (Branco, 2004).  

No ano de 1983 são finalmente estabelecidas as diretrizes que regem a atividade 

jornalística. O Código Internacional de Ética Jornalística celebra os princípios 

fundamentais da ética jornalística e assegura que o dever do jornalista de servir o 

publico e o seu direito a informação verídica, através de um trabalho continuamente 

honesto e responsável. 7 Os valores dos média são, em geral, os mesmos em todas as 

regiões democráticas, sustentados por valores universais. (Bertrand, 2002). Em Portugal 

                                                        

7 https://jornalistas.eu/  
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foi em 1976, após a Revolução de Abril, aprovado o Código Deontológico em Assembleia 

do Sindicato dos jornalistas portugueses. Durante muito tempo a regulação dos 

jornalistas em Portugal foi integralmente realizada pelo Estado, o que se arrastou 

mesmo no período pós implantação da democracia sem que os jornalistas portugueses 

detivessem os meios necessários a desempenharem a sua autorregulação como parte 

íntegra da sua profissão. (Camponez, 2013)  

Simultaneamente, “à ética da verdade e da sinceridade contrapõe-se, na modernidade, 

uma ética da eficácia, de operacionalidade, já que as velocidades do tempo actual não 

permitem algo diferente.” (Branco, 2004, p. 68)  

Devido ao panorama mediático atual marcado por conflitos de interesse 

constantes, a credibilidade dos jornalistas tem diminuído e algumas das críticas 

apontadas à imprensa atual são, entre outras, a falta de distanciamento dos jornalistas, 

a falta de cuidado e respeito pelos indivíduos, uma predisposição para a 

espectacularização, para o lucro e para uma falta de delimitação do uso da liberdade de 

expressão. (Oliveira, 2008).  

Os derivados da informação provocam uma crise de confiança entre o público e os 

media, público e os jornalistas, divergências estas confirmadas pelas diversas sondagens 

de opinião. Uma doença geral envolve o modo como os jornalistas tratam a informação. 

Uma perturbação que não se limita à televisão, mas também a imprensa escrita não 

escapa à criação de mitos. A resposta a estes novos perigos não está nem na 

regulamentação nem na criação de uma ordem. A solução está na tomada de 

consciência dos jornalistas e dos responsáveis dos mass media, já que os mesmos não 

devem nem podem repudiar a dialéctica liberdade/responsabilidade de modo a que os 

telespectadores e os leitores descodifiquem livremente a mensagem. (Branco, 2004, p. 

77-78) 

Branco (2004, p. 84) destaca quatro categorias causadoras do que denomina de 

“doença” dos mass media: “o peso dos determinismos económico e tecnológico; as 

modificações estruturais da televisão; a desinformação e a manipulação; a pressão dos 

serviços das relações públicas”. Como temos visto ao longo desta investigação são 

muitas as circunstâncias que transformaram e transformam o jornalismo. Tem sido uma 

tarefa difícil a de manter simultaneamente a luta pelo melhor interesse do público e os 

interesses das empresas aliadas a novas ferramentas tecnológicas. No âmbito deste 
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estudo analisamos o sensacionalismo como uma das grandes problemáticas que o 

jornalismo enfrenta visto que, apesar dos múltiplos pontos estabelecidos no Código 

Deontológicos dos Jornalistas (1993) que condenam as práticas sensacionalistas, este 

fenómeno continua a existir:  

2. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação 

sem provas e o plágio como graves faltas profissionais;  

4. O jornalista deve utilizar meios leais para obter informações, imagens ou documentos 

e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista 

é a regra e outros processos só podem justificar-se por razões de incontestável interesse 

público;  

7. O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até a sentença 

transitar em julgado. O jornalista não deve identificar, direta ou indiretamente, as 

vítimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de idade, assim como deve proibir-

se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor;  

8. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função da cor, 

raça, credos, nacionalidade ou sexo;  

9. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos exceto quando estiver em causa 

o interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga, manifestamente, valores e 

princípios que publicamente defende. O jornalista obriga-se, antes de recolher 

declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade e 

responsabilidade das pessoas envolvidas. (Código Deontológico, 1993)  

A deontologia só poderá desempenhar a sua verdadeira função onde exista 

“liberdade de expressão, uma certa prosperidade dos media e jornalistas competentes” 

(Bertrand, 2002, p. 15). Sem forma de sobrevivência os média correm o risco de serem 

corrompidos e controlados pelo Estado.  

São muitos os autores que refletem sobre esta situação atual e que defendem 

ao longo dos anos o poder de uma introspeção da parte dos jornalistas e uma 

restruturação como possível solução. “O remédio consiste num regresso à deontologia 

que sempre foi o orgulho do jornalista: a procura da verdade pelo rigor, o respeito pelos 

factos, a honestidade que imprime ao trabalho.” (Branco, 2004, p. 87)  
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2.8. Práticas de desinformação  

Antes de trabalhar para um meio de comunicação, o jornalista é empregado do público, 

que lhe exige uma informação tao honesta, completa e verídica quanto possível. A sua 

função é procurar a informação, sobretudo a que é ocultada pela linguagem política, e 

defender a causa dos “sem voz”, daqueles para quem escreve e que não têm acesso aos 

meios de comunicação. (Woodrow, 1996, p. 238)  

A informação que consumimos diariamente tem o poder de influenciar as nossas 

ações e de construir as nossas opiniões relativamente a diversos tipos de 

acontecimentos. Atualmente, apesar de não ser uma realidade própria do séc. XXI, a 

identificação de fontes de informação verídicas torna-se uma tarefa cada vez mais difícil, 

principalmente quando existem alguns canais que estrategicamente tomam partido de 

ferramentas válidas para recuperar credibilidade dos leitores preservando a partilha de 

informação falsa, beneficiando também do défice de mecanismos de verificação de 

informação em contextos de partilha de informação online. (Dimitrova, 2019, p.95) 

(Rubin et al, 2015) 

Esse mundo atomizado, que se faz forte protegido por si mesmo, ao contrário, cria uma 

imensa debilidade, porque é o perfeito e fértil terreno para a difusão das falsas notícias 

– o que hoje é chamado de pós-verdade –, que não têm necessidade de serem 

confrontadas com uma realidade que desmantelaria sua mentira, porque o receptor da 

falsidade a assume como certa, na medida em que reforça suas opiniões ou crenças e as 

encaminha para aqueles que compartilham de sua bolha particular. (Llorent, 2017, p.20) 

A desinformação toma muitas formas e mostra-se ao serviço de diferentes 

motivações, utilizada como forma de atrair atenção do leitor e gerar receita ou como 

forma de pressão politica ou simples entretenimento, um ecossistema difícil de limitar 

a um único campo ou área. (Vaidhyanathan, 2018). Por “desinformação”, Bennett e 

Livingston (2018, p. 124) entendem “intentional falsehoods spread as news stories or 

simulated documentary formats to advance political goals”. Distinguem do conceito de 

fake news como um modo mais abrangente de olhar formas de manipulação estratégica. 
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“Adding chaos to these disinformation flows are large volumes of independently 

produced fake news aimed at getting clicks and shares to support standard business 

models on social media” (Bennett e Livingston, 2018, p. 128).  

O termo fake news tem significância desde o séc. XIX mas particularmente 

durante as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos ganha um novo papel nos 

média, um novo significado e apresenta consequências massivas a nível da confiança do 

público nos meios de comunicação social e na sua capacidade de discernir conteúdo 

verídico. (Dumitrache, 2019).  

A expressão fake news é definida pelo dicionário Oxford como “false reports of events, 

written and read on websites”8 Refere-se, então, no sentido literal, a “notícias falsas”, 

notícias essas que se tentam mostrar legítimas, apropriando-se “da estrutura da notícia, 

enquanto gênero discursivo e dos valores-notícia, para adquirirem status de 

verídicas…Corrompem os preceitos éticos da atividade jornalística, disseminam 

conteúdos enviesados pela adjetivação e/ou pelo exagero, criam dubiedade quanto aos 

fatos supostamente relatados e, ainda, não estabelecem um elo da sociedade com as 

instituições legitimadas no campo do jornalismo.” (Fante et al, 2019, p. 117) 

Existem várias formas e definições de fake news e de títulos ou conteúdos 

enganosos O clikbait é uma dessas formas associada à estratégia sensacionalista, 

utilizada para a atrair usuários e levá-los a consumir determinado conteúdo, gerando 

assim mais lucro com publicidade. (Zamith et al, 2019) 

Este tipo de conteúdo, que pode explorar o sensacionalismo, um conteúdo provocador, 

boatos, escândalos, tragédias, fake news e até o sobrenatural, visa a propagabilidade 

(spreadability), sobretudo nas plataformas de redes sociais, para atingir mais pessoas e 

atender às expectativas de um modelo de negócio baseado na publicidade digital. 

(Zamith et al, 2019, p.9-10)  

Apesar de ao longo dos anos a maioria deste género de conteúdo manipulativo 

começar a ser desmascarada pelos média, principalmente por um aumento de 

consciência da parte dos utilizadores, a informação falsa encoberta e ambígua contida 

                                                        

8 Definição através de https://bit.ly/33ssskG Último acesso 13/09/2020 

https://bit.ly/33ssskG


49 

neste tipo de práticas pode não ser tão facilmente percecionada pelos utilizadores. 

(Zannettou et. al., 2018); (Dimitrova, 2019). 

Aparelhos portáteis, que permitem a convergência de diversas plataformas 

comunicacionais em um único dispositivo capaz de capturar diversos formatos 

midiáticos, mudaram o sentido e a forma com as quais o senso comum lida com a 

informação, tudo em apenas duas gerações. Tudo é novidade e tudo já passou, o 

bombardeio de informações começa a provocar uma bulimia na sociedade, não há 

tempo para “digerir” a notícia, pois outra já está disponível. Tal velocidade excessiva da 

reprodução de conteúdo via internet é comparada a velocidade de reprodução de um 

vírus, e faz com que não se tenha tempo de analisar a veracidade dos fatos. (Junges, 

2018). 

No entanto, apesar de existir uma maior consciência e uma renúncia a este tipo 

de conteúdo a verdade é que, e principalmente no Facebook, informação absurda ou 

controvérsia tem o potencial de ser mais facilmente partilhada e comentada, seja por 

indivíduos que acreditam na informação partilhada ou por quem desconfia da sua 

veracidade. (Vaidhyanathan, 2018).  

Para além da ameaça que este tipo de conteúdo constitui para a nossa sociedade 

democrática, é visto no presente durante a crise que vivemos, como um verdadeiro risco 

para a saúde física e emocional da população. Assim, algumas redes sociais como o 

Facebook e o Twitter repensam o seu papel e tomam medidas para a deteção de 

clickbait e notícias falsas.9 Em Portugal, iniciativas como o “Polígrafo” ou “Truques da 

Imprensa portuguesa” trabalham para desmascarar conteúdo falso e garantir que o 

público tem acesso a toda a informação que necessita, mesmo a propósito da pandemia.  

É fundamental travar a difusão deste tipo de práticas e garantir a literacia do público 

no domínio mediático, assegurando a sua capacidade de analisar o conteúdo que lhe é 

apresentado e distinguir entre uma estratégia de manipulação e informação 

comprovada e imparcial. (Woodrow, 1996).  

 

                                                        

9 “Facebook Takes Steps Against ‘Click Bait’ Articles” https://nyti.ms/3dKhDgY. Acesso a 29/06/2020 

https://nyti.ms/3dKhDgY
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3. Metodologia  

Este terceiro capítulo serve a intenção de expor o plano metodológico utilizado 

para compreender em que medida existem discursos sensacionalistas em notícias 

sobre a Covid-19 nos jornais Público e Correio da Manhã e testar a validade da seguinte 

hipótese: H1: Os jornais em análise não elaboram as notícias sobre a Covid-19 da 

mesma forma, sendo que o Correio da Manhã se distingue através de uma exposição 

menos aprofundada em termos de informação e análise dos acontecimentos e na 

utilização pontual de discursos sensacionalistas a nível textual. 

Para responder à questão de investigação opta-se por um estudo de caso e 

elaboração de uma análise qualitativa do discurso (AD) de um conjunto de notícias 

online de ambos os jornais. Apesar do sensacionalismo jornalístico ter sido tema central 

em múltiplas análises e investigações ao longo dos anos, o contexto em que se insere a 

amostra analisada é vivido pela primeira vez e a um nível global, o que confere uma 

maior importância a esta investigação.  

“Na análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada característica de 

conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem que é tomado em consideração”. (Bardin, 1977, p. 21). De forma a 

operacionalizar a problemática é importante explicitar os conceitos chave do estudo, 

nomeadamente discursos sensacionalistas e os indiciadores que procuraremos 

encontrar ou não na amostra escolhida. Como esclarecido na revisão literária, o 

jornalismo sensacionalista é, num sentido lato, uma narrativa “ centrada 

prioritariamente na seleção e na ênfase de elementos narrativo /imagéticos exagerados 

e desproporcionais.” (Goés, 2013, p. 2). Neste estudo focamo-nos no funcionamento da 

sintaxe e léxico discursivos presentes no texto com o potencial de induzir emoções ou 

reações fortes, em geral, com o potencial de “guiar” de determinada forma o leitor. 

Estes elementos apresentam-se de várias formas com objetivos distintos dependendo 

do meio utilizado e opção editorial e poderão não ser facilmente identificados. 

Definimos, então, indicadores destes mesmos discursos, corroborados pela investigação 

e análise de vários autores abordados nos capítulos anteriores que trataremos no 

capítulo Técnicas de análise. Antes de avançar para uma mais detalhada definição da 
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amostra e análise é fundamental compreender o que entendemos por “discurso” no 

contexto desta investigação, desenvolver uma análise teórica das contribuições para o 

desenvolvimento da Analise de Discurso (AD) e finalmente, esclarecer a escolha desta 

metodologia. 

3.1. Análise de Discurso 

O termo “discurso” parte do latim discursus, particípio passado de discurrere ou 

“correr ao redor”, “lidar com um assunto por vários pontos de vista”. Denota geralmente 

“conversação”, comunicações escritas ou faladas.10 “O discurso é assim palavra em 

movimento, prática de linguagem...” (Orlandi, 2012, p. 15)  

Para Van Dijk (1988b, p.2), discurso não é apenas uma estrutura textual ou 

dialógica isolada mas um evento comunicativo que integra um contexto social, os seus 

intervenientes e as suas particularidades bem como processos de produção e de receção 

e que não se limita a expressão verbal, a texto ou diálogo. (Van Dijk, 1998b p.8) 

Para Hall (1992, p. 201), “a discourse is a group of statements which provide a 

language for talking about - i.e. a way of representing – a particular kind of knowledge 

about a topic. When statements about a topic are made within a particular discourse, 

the discourse makes it possible to construct the topic in a certain way. It also limits the 

other ways in which the topic can be constructed.”  

Para Fairclough (2003), o discurso forma, primeiramente, parte da ação, no 

sentido em que uma forma de interagir e participar dá-se através do discurso. O discurso 

detém o poder de representação do mundo material e de outras práticas sociais e 

constitui formas particulares de ser, identidades pessoais e sociais.  

A análise de discurso é, então, o estudo da linguagem em uso. É o estudo dos 

múltiplos significados que atribuímos à linguagem e as ações que tomamos quando a 

utilizamos em contextos específicos. É uma análise que abrange não apenas a formação 

frásica mas o modo em como a formação discursiva constrói significado e atinge 

propósitos. (Gee e Handford, 2013) 

                                                        

10 Definição através de https://www.lexico.com/. Acesso a 18/07/2020 

https://www.lexico.com/
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A Análise de Discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem 

e a realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possíveis tanto a 

permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e 

da realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do discurso está na base da produção 

da existência humana. (Orlandi, 2012, p. 15)  

A Análise de Discurso (AD) tem sido construída ao longo dos anos por académicos 

de várias áreas distintas e aplicada a questões de diferentes domínios, o que explica que 

tenha diversos significados em diferentes campos de atuação e que seja de difícil 

definição. No entanto, é a estes estudiosos que a AD deve a sua complementaridade e 

conceitualização.  

O propósito da linguagem não é apenas “comunicar informação” mas “to 

support the performance of social activities and social identities and to support human 

affiliations within cultures, social groups and institutions.” (Gee, 2005, p.1). A linguagem 

tem o poder de provocar ações, de esconder significados ou de alcançar determinados 

objetivos. As palavras não são simplesmente o seu significado literal mas estão inseridas 

nos contextos específicos em que são utilizadas, criando significados únicos e ajudando 

a criar esses contextos simultaneamente. (Gee e Handford, 2013; Gee, 2005). 

We continually and actively build and rebuild our worlds not juts through language but 

through language used with actions, interactions, non-linguistic symbol systems, 

objects, tools, technologies, and distinctive ways of thinking, valuing, feeling, and 

believing. Sometimes what we build is quite similar to what we have built before; 

sometimes it is not. But language-in-action is always and everywhere an active building 

process. (Gee, 2005, p.10) 

Analisar o discurso significa obrigatoriamente analisar o seu contexto na 

sociedade e todos os outros elementos criados pela linguagem e que lhe incutem 

sentidos e permitem alcançar determinados objetivos. A significação não parte apenas 

do consenso de um conjunto de indivíduos mas desses mesmos indivíduos enquanto 

parte de grupos sociais, dentro dos quais definem normas e valores relativamente à 

linguagem. (Gee e Handford, 2013) 

The main importance of discourse analysis lies in the fact that, through speaking and 

writing in the world, we make the world meaningful in certain ways and not in others. 

We shape, produce, and reproduce the world through language in use. In turn the world 
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we shape and help to create works in certain ways to shape us as humans. This mutual 

shaping process can have profound consequences for people’s lives. In the end, 

discourse analysis matters because discourse matters. (Gee e Handford, 2013, p.5). 

A análise de discurso é um campo de estudo interdisciplinar que teve a sua 

origem há mais de 2000 anos, com associações ao estudo da linguagem e literatura, 

tendo por base a retórica clássica. Os princípios da retórica são a base da estilística 

contemporânea e das análises estruturais do discurso e contêm noções do poder da 

linguagem na mudança de atitudes e “memória organizacional”. Enquanto a retórica 

perdia o seu poder ao longo dos anos alguns desenvolvimentos na área das 

humanidades e ciências sociais dão lugar à análise de discurso. (Van Dijk, 1983; 1985; 

1988a). 

Apenas as abordagens iniciais no desenvolvimento desta análise tinham como 

objeto de análise a estrutura do discurso como a análise da gramática ou da linguística. 

Mais tarde surge uma abordagem mais abrangente que passa a focar-se no poder do 

discurso, na sua definição de objetos, de padrões de comportamento. A linguagem passa 

a ser compreendida no seu contexto, no modo como é utilizada e não apenas analisada 

a língua e o seu papel comunicativo. (Foucault, 2004)  

Estudiosos passam a buscar uma compreensão do fenómeno da linguagem não mais 

centrado apenas na língua, sistema ideologicamente neutro, mas num nível situado fora 

desse polo da dicotomia saussuriana. E essa instância da linguagem é a do discurso… O 

ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenómenos linguísticos é, 

portanto, o discurso. A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de 

signos que serve apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; 

a linguagem enquanto discurso é interação, e um modo de produção social; ela não é 

neutra, inocente e nem natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da 

ideologia. (Brandão, 2006, p.11)  

Surge no final dos anos 60 numa fase marcada pelo marxismo, pela psicanálise e 

pelo estruturalismo. (Mainguenau, 1990). “…da lingüística deslocou-se a noção de fala 

para discurso; do materialismo histórico emergiu a teoria da ideologia; e finalmente da 

psicanálise veio a noção de inconsciente que a AD trabalha com o de-centramento do 

sujeito.” (Caregnato e Mutti, 2006, p.680). 
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Não existe apenas uma linha de Análise de Discurso, mas muitas variantes 

diferentes que partilham principalmente uma rejeição da ideia de que a linguagem é 

apenas um modo de descrever o mundo defendendo o seu papel importantíssimo na 

construção da vida social. (Caregnato e Mutti, 2006).  

Van Dijk (1985; 1988), Orlandi (2012) e Brandão (2006) destacam o papel dos 

formalistas russos no desenvolvimento do estruturalismo em França nos anos 60 e na 

construção da primeira análise estrutural da análise de discurso, sendo que a primeira 

publicação surge em França em 1964. Ao longo dos anos e, até a análise de discurso se 

tornar uma disciplina, são muitos os estudiosos de várias áreas que contribuem para a 

consolidação desta “cross-discipline”, presente em varias outros campos das 

humanidades como linguística, antropologia, semiótica, sociologia, psicologia,… 

“Discourse analysis is an interdisciplinar discipline. It is also interested in the 

analysis of the various contexts of discourse, that is, in the cognitive processes of 

production and reception and in the sociocultural dimensions of language use and 

communication.” (Van Dijk, 1988. p. 2)  

Helena Brandão (2006) dá especial importância à Escola de análise de discurso 

francesa e aprofunda as principais contribuições a esta disciplina. Esta será também a 

vertente seguida nesta investigação. A autora explica que, apesar da obra do norte-

americano Harris (1952) ser considerada “o marco inicial da análise do discurso”, estava 

ainda distante das suas verdadeiras potencialidades, na medida em que colocava de 

parte “qualquer reflexão sobre a significação e as considerações sócio históricas de 

produção que vão distinguir e marcar posteriormente a análise do discurso”. Pelo 

contrário, em análises desencadeadas na Europa por estudiosos como Benveniste, é 

dada importância à relação entre o “locutor, seu enunciado e o mundo”. Duas 

perspetivas diferentes, sendo que a perspetiva europeia enriquece a análise “ ao 

recorrer a conceitos exteriores ao domínio de uma linguística imanente para dar conta 

da análise de unidades mais complexas da linguagem”. (Brandão, 2006).  

Para Maingueneau (apud. Brandão, 2006, p.16), a Escola Francesa de Análise do 

Discurso baseava-se na interdisciplinaridade e na influência da análise literária tão 

comum em França na altura. A partir deste momento a análise de discurso passa a ser 
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utilizada em diversas outras áreas do conhecimento assentando em dois conceitos-

chave: ideologia e discurso. Relativamente à ideologia foram fundamentais os 

contributos de Althusser (1970) e ao discurso as formulações de Foucault (1996; 2004).  

Louis Althusser, através da sua obra “Ideologia e aparelhos ideológicos do 

Estado” define a ideologia como “…o sistema das ideias, das representações, que 

domina o espírito de um homem ou de um grupo social.” (Althusser, 1970, p. 69). Nesta 

obra o autor analisa os aparelhos ideológicos e de repressão do Estado e a sua forma de 

funcionamento. Numa segunda fase afasta-se desta problemática e analisa as ideologias 

em geral, formulando algumas hipóteses. Althusser afirma que, globalmente, a ideologia 

não tem história, cada ideologia possui a sua própria história, tornando-se eterna, 

omnipresente.  

... a ideologia não tem história, pode e deve (e de uma maneira que não tem 

absolutamente nada de arbitrário, mas que é pelo contrário teoricamente necessária, 

porque existe uma ligação orgânica entre as duas proposições) ser posta em relação 

directa com a proposição de Freud segundo a qual o inconsciente é eterno, isto é, não 

tem história. Se eterno não quer dizer transcendente a toda a história (temporal) mas 

omnipresente, trans-histórico, portanto imutável na sua forma ao longo da história, 

retomarei, palavra por palavra, a expressão de Freud e direi: a ideologia é eterna como 

o inconsciente (Althusser, 1970, p.75). 

A partir deste princípio Althusser elabora três teses:  

1) "a ideologia representa a relação imaginária de indivíduos com suas reais 

condições de existência". (Althusser, 1970, p.77). 

Althusser (1970) defende que as conceções do mundo que criamos são necessariamente 

imaginárias, mas, mesmo não correspondendo à realidade, fazem, no entanto, “alusão 

à realidade” e, por isso, podemos, através delas, encontrar a “própria realidade desse 

mundo”. “…o que é reflectido na representação imaginária do mundo, presente numa 

ideologia, são as condições de existência dos homens, isto é, o seu mundo real” 

(Althusser, 1970, p.80). 

2) "a ideologia tem uma existência material" (Althusser, 1970, p.83).  

Segundo o autor ”uma ideologia existe sempre num aparelho e na sua prática ou suas 

práticas”, comprovando a materialidade da ideologia. Os aparelhos ideológicos do 



56 

Estado são, por sua vez, a realização de uma ideologia. Os indivíduos têm determinadas 

ações de acordo com a ideologia que seguem, em que acreditam.  

…, a ideologia da ideologia reconhece portanto, apesar da sua deformação imaginária, 

que as «ideias» de um sujeito humano existem nos seus actos, ou devem existir nos seus 

actos, e se isto não acontece, empresta-lhe outras ideias correspondentes aos actos 

(mesmo perversos) que ele realiza. Esta ideologia fala dos actos, nós falaremos de actos 

inseridos em práticas. E faremos notar que estas práticas são reguladas por rituais em 

que elas se inscrevem, no seio da existência material de um aparelho ideológico, mesmo 

que se trate de uma pequeníssima parte deste aparelho: uma missa pouco frequentada 

numa capela, um enterro, num pequeno desafio de futebol numa sociedade desportiva, 

um dia de aulas numa escola, uma reunião ou um meeting de um partido politico, etc. 

(Althusser, 1970, p.87-88). 

3) "a ideologia interpela indivíduos como sujeitos". (Althusser, 1970, p.93). 

Althusser (1970) defende que “só existe ideologia pelo sujeito e para sujeitos.” O sujeito 

é um elemento central para a existência da ideologia, pois, só através das suas ações, 

motivadas pela sua crença, e em práticas reguladas pelos aparelhos ideológicos se dá a 

ideologia. Todos nós somos já sujeitos pois “praticamos interruptamente os rituais do 

reconhecimento ideológico, que nos garantem que somos efetivamente sujeitos 

concretos…”  

…a categoria .de sujeito é constitutiva de toda a ,ideologia, mas ao mesmo tempo e 

imediatamente a crescentamos que a categoria de sujeito só é constitrutiva de toda a 

ideologia) na medida em que toda a ideologia tem por função (que a define) «constituir» 

os individuos concretos em sujeitos. É neste jogo de dupla constituição que consiste o 

funcionamento de toda a ideoligia, pois que a ideologia não é mais que o seu próprio 

funcionamento nas formas materiais da existencia deste funcionamento. (Althusser, 

1970, p.94). 

Foucault (1996) defende que o discurso está relacionado com a produção de 

conhecimento através da linguagem, através de determinadas normas e práticas que 

criam significado e o regulam. Explica que os objetos não têm realmente um significado 

fora do discurso mas somente através de formações discursivas se institucionaliza um 

modo de pensar ou agir em relação a determinado objeto/ assunto. Apenas recebem 

significado através da linguagem e práticas sociais associadas a esse mesmo objeto. 
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…o discurso - como a psicanálise nos mostrou - não é simplesmente aquilo que 

manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que o objeto do desejo; e visto que é 

- isto a história não cessa de nos ensinar - o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 

poder do qual nos queremos apoderar. (Foucault, 1996, p.10)  

Segundo Brandão (2006), Foucault concebe os discursos como uma “dispersão”, 

composto por elementos ligados sem nenhum princípio de unificação. O papel da 

análise de discurso será ajudar-nos a compreender a formação dos discursos, através da 

delimitação de determinadas regras, que Foucault chama de “regras de formação”.  

Essas regras que determinam, portanto, uma "formação discursiva" se apresentam 

sempre como um sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e 

estratégias. São elas que caracterizam a "formação discursiva" em sua singularidade e 

possibilitam a passagem da dispersão para a regularidade. Regularidade que é atingida 

pela análise dos enunciados que constituem a formação discursiva (Brandão, 2006, p.32-

33). 

Brandão (2006, p.33) defende que para Foucault o discurso é “um conjunto de 

enunciados que tem seus princípios de regularidade em uma mesma formação 

discursiva" e que “a análise da formação discursiva consistirá, então, na descrição dos 

enunciados que a compõem.” Foucault (2008) aborda quatro características do 

enunciado. A primeira corresponde à relação do enunciado com o “referencial”, 

constituído “de leis de possibilidade, de regras de existência para os objetos que aí se 

encontram nomeados, designados ou descritos, para as relações que aí se encontram 

afirmadas ou negadas. O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo 

de emergência, a instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados 

de coisas e das relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado; define as 

possibilidades de aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu sentido, à 

proposição seu valor de verdade. É esse conjunto que caracteriza o nível enunciativo da 

formulação, por oposição a seu nível gramatical e a seu nível lógico: através da relação 

com esses diversos domínios de possibilidade, o enunciado faz de um sintagma, ou de 

uma série de símbolos, uma frase a que se pode, ou não, atribuir um sentido, uma 

proposição que pode receber ou não um valor de verdade.” (Foucault, 2008, p. 103).  
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A segunda característica corresponde à relação do enunciado com o sujeito. O 

sujeito criador do enunciado não é idêntico ao sujeito do enunciado. “…o sujeito do 

enunciado é precisamente aquele que produziu seus diferentes elementos com uma 

intenção de significação”. (Foucault, 2008, p.107).  

Não é preciso, pois, conceber o sujeito do enunciado como idêntico ao autor da 

formulação, nem substancialmente, nem funcionalmente. Ele não é, na verdade, causa, 

origem ou ponto de partida do fenômeno da articulação escrita ou oral de uma frase; 

não é, tampouco, a intenção significativa que, invadindo silenciosamente o terreno das 

palavras, as ordena como o corpo visível de sua intuição; não é o núcleo constante, 

imóvel e idêntico a si mesmo de uma série de operações que os enunciados, cada um 

por sua vez, viriam manifestar na superfície do discurso. É um lugar determinado e vazio 

que pode ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes; mas esse lugar, em vez 

de ser definido de uma vez por todas e de se manter uniforme ao longo de um texto, de 

um livro ou de uma obra, varia - ou melhor, é variável o bastante para poder continuar, 

idêntico a si mesmo, através de várias frases, bem como para se modificar a cada 

uma…Se uma proposição, uma frase, um Conjunto de signos podem ser considerados 

"enunciados", não é porque houve, um dia, alguém para proferi-los ou para depositar, 

em algum lugar, seu traço provisório; mas sim na medida em que pode ser assinalada a 

posição do sujeito. Descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em 

analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou quis dizer, ou disse sem querer), 

mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser 

seu sujeito. (Foucault, 2008, p. 107-108).  

A terceira característica da função enunciativa diz respeito à “existência de um 

domínio associado”, criando um conjunto de enunciados que não existem isolados. 

Não basta dizer uma frase, nem mesmo basta dizê-la em uma relação determinada com 

um campo de objetos ou em uma relação determinada com um sujeito, para que haja 

enunciado, para que se trate de um enunciado é preciso relacioná-la com todo um 

campo adjacente. Ou antes, visto que não se trata de uma relação suplementar que vem 

se imprimir sobre as outras, não se pode dizer uma frase, não se pode fazer com que ela 

chegue a uma existência de enunciado sem que seja utilizado um espaço colateral; um 

enunciado tem sempre margens povoadas de outros enunciados. Essas margens se 

distinguem do que se entende geralmente por "contexto" - real ou verbal -, isto é, do 

conjunto dos elementos de situação ou de linguagem que motivam uma formulação e 

lhe determinam o sentido. […] É sobre uma relação mais geral entre as formulações, 
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sobre toda uma rede verbal que o efeito de contexto pode ser determinado. (Foucault, 

2008, p. 110).  

A última característica refere-se à condição material do enunciado: “para que 

uma sequência de elementos linguísticos possa ser considerada e analisada como um 

enunciado, é preciso que ela preencha uma quarta condição: deve ter existência 

material” (Foucault, 2008, p. 113).  

Tendo em conta que “o enunciado é a unidade elementar do discurso” é 

importante defini-lo. Foucault (20008) procura atribuir unidades ao enunciado mas 

conclui apenas que o enunciado não se restringe à proposição, frase ou à fala e que 

também não se encontra ao mesmo nível da língua.  

Se não houvesse enunciados, a língua não existiria; mas nenhum enunciado é 

indispensável à existência da língua (e podemos sempre supor, em lugar de qualquer 

enunciado, um outro enunciado que, nem por isso, modificaria a língua). A língua só 

existe a título de sistema de construção para enunciados possíveis; mas, por outro lado, 

ela só existe a título de descrição (mais ou menos exaustiva) obtida a partir de um 

conjunto de enunciados reais (Foucault, 2008, p.96). 

E que “o limiar do enunciado seria o limiar da existência dos signos”,  

…é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da 

qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles "fazem sentido" 

ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que 

espécie de ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). Não há razão 

para espanto por não se ter podido encontrar para o enunciado critérios estruturais de 

unidade; é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um 

domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com 

conteúdos concretos, no tempo e no espaço. (Foucault, 2008, p. 98).  

Na sua obra “L’order du discours” (1996) Foucault explica que o discurso 

desempenha um papel fundamental na elucidação do mundo e ordenação da sociedade. 

O discurso é poder, no sentido que tem a capacidade de legitimar ou marginalizar certo 

tipo de argumentos, podendo vir a tornar-se perigoso na sua capacidade de 

manipulação e sedução, na sua capacidade de direcionar a história e por isso a sua 

produção tenta ser controlada pela sociedade. “As sociedades democráticas não são 
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isentas de medidas coercitivas dirigidas contra a liberdade de fala. Na realidade, em 

todos os tempos, a norma social procurou regular as trocas verbais, de mofo a refrear a 

violência, facilitar as relações humanas e unificar o espaço público, marcando 

igualmente a soberania do Estado.” (Erman, 2008, para.8). O autor aborda, então, 

alguns processos internos e externos utilizados para limitar a produção do discurso. 

Relativamente aos processos externos Foucault (1996) menciona a Interdição da 

palavra, a Segregação da loucura e a Vontade de verdade. A interdição da palavra, no 

sentido em que não existe liberdade para dizermos o que queremos em todas as 

circunstâncias. Alguns temas são considerados tabu e evitados e outros usufruem do 

poder do discurso. Um outro princípio de exclusão em sociedade dá-se na “oposição 

razão e loucura”, o discurso do “louco” não era reconhecido, enquanto atualmente “ a 

palavra do louco não esta mais do outro lado da separação […] ao contrário, ela nos leva 

à espreita; que nós aí buscamos um sentido…” (Foucault, 1996, p. 12). A partir do séc. 

XIX verificamos também uma vontade de verdade, impulsionada por um conjunto de 

práticas como foi o caso da pedagogia e pela influência também de um conjunto de 

instituições.  

É importante também abordar os processos internos, “visto que são os discursos 

eles mesmos que exercem seu próprio controlo.” (Foucault, 1996, p. 21). O primeiro é o 

comentário, “que não poderá ser outra coisa senão a reaparição, palavra por 

palavra…daquilo que comenta.” Permite construir novos discursos mas o seu papel 

limita-se a esta repetição. Foucault (1996) menciona também a importância da figura do 

autor, o autor “como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de 

suas significações, como foco de sua coerência.” (p.26). Tal como o comentário, o autor 

limita o discurso “pelo jogo de uma identidade que tem a forma da individualidade e do 

eu.” (p.29).  

O terceiro elemento é o da disciplina, que define como “um domínio de objetos, 

um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo 

de regras e de definições, de técnicas e de instrumentos.” (p.30), disponíveis a quem se 

quiser servir deles mas que delimitam/controlam também o discurso obrigando-nos a 
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seguir as regras de uma ““polícia” discursiva que devemos reativar em cada um de 

nossos discursos.” (p.35). 

Finalmente, Foucault (1996) aborda um conjunto de outras condições que impõe 

determinadas regras a quem produz o discurso. O ritual é uma dessas condições, pois 

“define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos 

que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta nas 

palavras, seu efeito sobre aqueles aos que se dirigem, os limites de seu valor de 

coerção.” (p.39). Discursos religiosos e políticos são exemplo desta condição. Um 

segundo elemento de restrição são as “sociedades de discurso” que produzem e 

conservam os discursos limitando a sua distribuição. As doutrinas agem contrariamente 

a estas “sociedades de discurso”, visto que trabalham na difusão e na partilha mas de 

um único conjunto de discursos. “A doutrina liga os indivíduos a certos tipos de 

enunciação e lhes proíbe, consequentemente, todos os outros.” (p.43). Finalmente, a 

“apropriação social dos discursos”, apesar de existir um livre acesso a diversos género 

de discursos, a sua distribuição está ainda marcada “pela distância, pelas oposições e 

lutas sociais.” (p.44).  

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão uma 

qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição 

de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação 

do discurso com seus poderes e seus saberes? (Foucault, 1996, p. 45).  

Após esta análise a duas abordagens essenciais para a compreensão da Análise 

de Discurso podemos avançar para a importante contribuição de Michel Pêcheux, que 

estabelece “a relação existente no discurso entre língua/sujeito/ história ou 

língua/ideologia.” (Caregnato e Mutti, 2006, p. 680).  

É através de uma articulação entre a análise de discurso de Foucault e uma teoria 

marxista do discurso que Pêcheux e Fuchs (1975) desenvolvem um quadro 

epistemológico geral da análise de discurso englobando três áreas de conhecimento: 

“1º - O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e suas 

transformações; 2º- A linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 
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processos de enunciação; 3º - A teoria do discurso, como a teoria da determinação 

histórica dos processos semânticos” (Brandão, 2006, p.38). 

Através das contribuições de Pêcheux verificamos que “se o processo discursivo 

é produção de sentido, discurso passa a ser o espaço em que emergem as significações. 

E aqui, o lugar especifico da constituição dos sentidos e a formação discursiva, noção 

que, juntamente com a de condição de produção e formação ideológica, vai constituir 

uma tríade básica nas formulações teóricas da analise do discurso.” (Brandão, 2006, 

p.42)  

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe “em 

si mesmo” (isto é, em uma relação transparente com a literalidade de significante), mas, 

ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo 

sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 

reproduzidas). Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões e 

proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que 

as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas 

posições, isto é, em referência às formações ideológicas [...] nas quais essas posições se 

inscrevem. Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito [...]. 

(Pêcheux, 1995, p. 160). 

O sentido de uma palavra, expressão ou proposição forma-se a cada formação 

discursiva, não tem um significado “próprio” e podem alterar o seu significado ao 

passarem de uma formação discursiva a outra. Para o autor, tal como na abordagem de 

Althusser, o individuo constitui-se sujeito através “do complexo das formações 

ideológicas”. (Pêcheux, 1995).  

…a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela identificação (do 

sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é constituído como 

sujeito): essa identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apoia-se no 

facto de que os elementos do interdiscurso [...] que constituem, no discurso do sujeito, 

os traços daquilo que o determina, são re-inscritos no discurso do próprio sujeito 

(Pêcheux, 1995, p.163). 
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A AD analisa, então, o sentido do conteúdo da comunicação definindo um corpus 

“constituído pela seguinte formulação: ideologia + história + linguagem. A ideologia é 

entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a um discurso, sendo o 

processo de constituição do imaginário que está no inconsciente, ou seja, o sistema de 

ideias que constitui a representação; a história representa o contexto sócio histórico e 

a linguagem é a materialidade do texto gerando “pistas” do sentido que o sujeito 

pretende dar. Portanto, na AD a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos pré-

construídos que são ecos da memória do dizer.” (Caregnato e Mutti, 2006, p.680) 

3.2. Corpus da análise 

A amostra deste estudo de caso constitui-se por notícias relativas à Covid-19 

publicadas na versão online dos dois jornais em análise, o jornal Público e o Correio da 

Manhã, e forma-se através de duas pesquisas distintas. Foram selecionados dois 

períodos de recolha de notícias: no início do surgimento da pandemia em Portugal e na 

fase de desconfinamento. Através das palavras-chave “coronavírus”, “covid-19” e 

“pandemia” é realizada uma pesquisa em cada uma das páginas online dos jornais, 

delimitando o período de 2 de Março a 8 de Março 2020 e de 1 de Junho a 7 de Junho 

2020. Tendo em conta o número massivo de notícias sobre a pandemia selecionámos 

aleatoriamente com a ajuda da página Random.org três notícias de cada semana das 

principais editorias: Sociedade, Portugal, Economia, Desporto, Ciência, Ambiente, 

Mundo, Política, Cultura, Tecnologia e, finalmente, todas as que se inserem na nova 

secção relativa à pandemia. Excluindo do Público todos os artigos de opinião e pontos 

de vista, reportagens, cartas de mãe e filha em tempos de pandemia e todos os artigos 

pertencentes a Fugas, ímpar, Editorial,P3, Ípsilon e Local. No CM excluímos artigos de 

opinião, multimédia, TV Media, CM ao Minuto, Exclusivos e Insólitos Na seleção da 

amostra incluímos o número total de artigos, para aplicar a metodologia escolhida. Uma 

vez realizada esta pesquisa partimos para uma segunda pesquisa cruzada procurando 

em cada jornal notícias sobre os mesmos assuntos abordados pelo outro jornal na 

amostra inicial e o seu tratamento. Isto permitiu não só analisar comparativamente o 

discurso em notícias dos dois jornais que tratam o mesmo assunto, mas também 
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identificar que assuntos são ou não tratados em cada um dos jornais, verificando onde 

existem discursos sensacionalistas. 

Optámos pela versão digital em detrimento da versão impressa tendo em conta 

que, como afirma Kucinski (2012, p. 6), a “ comunicação virtual tornou-se mais do que 

uma extensão dos nossos sentidos, tornou-se o locus formativo do ser humano, seu 

contato com o mundo e seu caldo de cultura, desde os seus primeiros passos, jogando 

a um segundo plano agências formativas tradicionais, como a família, a igreja e a escola.” 

O primeiro período é escolhido pois foi no dia 2 de Março que se verificou o 

primeiro caso da doença em Portugal. A escolha do segundo período é explicada pelo 

início de uma nova fase de desconfinamento. A escolha destes dois jornais é explicada 

pelo perfil distinto que apresentam:, o Público, visto como um jornal de referência e o 

Correio da Manhã, conhecido por uma abordagem mais sensacionalista. Acredita-se que 

esta escolha trará um maior interesse à análise sendo possível examinar a atitude de 

dois jornais com abordagens tão distintas perante um acontecimento de proporções 

mundiais, em dois períodos distintos de resposta à pandemia. 

3.3. Técnicas de análise  

É fundamental estabelecer claramente o modo como a amostra será analisada 

de forma a responder à questão desta investigação. A análise de discurso engloba uma 

variedade imensa de técnicas analíticas adotadas como metodologia de pesquisa em 

várias disciplinas, nomeadamente no campo dos estudos dos média e comunicação. 

Apesar das inúmeras teorias e análises de discurso partilharem a mesma importância 

dada ao discurso como elemento construtivo da sociedade, existem algumas diferenças 

entre elas e não existe um método e ferramentas universais para por em prática a 

análise de discurso. (Gee e Handford, 2013). 

Tenta-se, então, fazer a melhor opção tendo em conta o objeto de análise desta 

investigação e o que se pretende retirar do estudo. 

A análise de discurso propõe uma desconstrução da linguagem ligada a uma 

determinada prática social e uma análise do modo como, neste caso, o discurso dos 

média é formado através do discurso. “All social practices entail meaning and meaning 
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shapes and influences what we do – all the practices that we have possess a discursive 

aspect to them” (Hall, 1992, p. 201-202). Discurso é produção de conhecimento através 

da linguagem. É também uma tomada de posição, portanto, a análise de determinado 

discurso poderá conter elementos que nos permitam desmascarar as intenções dos 

autores e até a sua posição ideológica.  

O texto jornalístico não é uma unidade fechada e é incompleto; se o considerarmos 

como discurso, reinstala-se a sua incompletude. Em vista disso, estudar o texto/discurso 

de jornal significa compreender não só como o texto produz sentido, mas para qual 

sociedade historicamente determinada produz sentido. Já que a mídia - enquanto 

detentora do poder de fazer-saber – é capaz de revelar a produção de uma mercadoria 

para um público determinado, pode direcionar esse produto-mercadoria para produzir 

ou reforçar mensagens ideológicas e, com isso, desqualificar os sujeitos do 

acontecimento noticiado, ou mesmo vir a enaltecê-los. Isso implica compreender tanto 

como os sentidos estão no texto/discurso quanto como ele pode ser lido. (Cyrre, 2013, 

p.42) 

A intenção nesta investigação é exatamente, através da análise de discurso, 

verificar de que forma a linguagem textual é utilizada em ambos os jornais na construção 

de discursos sobre a Covid-19.  

A abordagem de Foucault tende a privilegiar uma análise macro, uma análise 

geral do discurso, o que pode servir muito bem a análise de múltiplos e longos discursos. 

Antes de partir para as etapas seguintes, é importante estabelecer o contexto do 

assunto principal a ser analisado e o status/o papel que se reconhece de quem transmite 

o discurso e, finalmente, lugares institucionais de onde obtêm “o seu discurso, e onde 

este encontra sua origem legitima e seu ponto de aplicação (seus objetos específicos e 

seus instrumentos de verificação). (Foucault, 2008, p. 57).  

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente diferente; trata-se de 

compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; de determinar 

as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer 

suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que 

outras formas de enunciação exclui. (Foucault, 2008, p.31). 

Para o conceito-chave deste estudo, discursos sensacionalistas, foram 

identificados e procurados na amostra os seguintes indicadores: utilização de 
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vocabulário sensacionalista, adjetivação, hipérboles, repetição, linguagem coloquial, 

ambígua ou vaga, tópicos sensacionalistas, construção frásica. Como léxico 

sensacionalista entende-se vocabulário que induza emoções/ reações fortes (e. g. 

“desastroso”; “tragédia”; “caos”) (Angrimani, 1994; Uzuegbunam e Udeze, 2013; 

Pedroso, 2001). A utilização de adjetivação, hipérboles (exageros) e repetições 

produzem frequentemente o mesmo efeito. Linguagem coloquial foi analisada como 

linguagem informal, popular. Linguagem ambígua como a utilização de palavras ou 

frases que poderão ter mais do que um significado, enquanto linguagem vaga como 

elemento de incerteza. Ainda como linguagem vaga, procuramos encontrar palavras ou 

frases que afetam a verdade, utilizadas para mencionar vagamente informação fatual, 

quantidades, entre outros, como, por exemplo, “quase”, “até certo ponto”, “espécie 

de”, “ aproximadamente”, “acredito”, “provavelmente”, “suponho”, “presumidamente” 

(Khalil, 2017). Um elemento lexical pode ser caracterizado como ambíguo quando possui 

mais de uma denotação, enquanto é verificada na sintaxe quando uma expressão é 

passível de várias análises com significados distintos. (Chaicharoen, 2015). Tópicos 

sensacionalistas enquadram assuntos de “interesse humano” (Semetko and Valkenburg, 

2000; Uzuegbunam e Udeze, 2013, Pedroso, 2001; Campbell, 2003); como crimes, 

acidentes, desastres, celebridades, violência, corrupção, entre outros. Por último, em 

relação ao elemento de construção frásica, pretendemos destacar escolhas que 

potencialmente realcem determinada reação no leitor ou conduzam a leitura, 

especificamente a escolha entre voz passiva ou ativa, sendo que a voz passiva poderá 

dificultar a compreensão do acontecimento e valorizar, por exemplo, as ações de um 

determinado sujeito do que esse sujeito. (EL-Sakran e Nada, 2014) (Qassim, 2019) “… a 

passivização acontece quando os verbos da voz ativa são colocados na voz passiva, 

promovendo, assim um apagamento do sujeito que praticou a ação… os recursos, a 

atenção do ouvinte ou leitor é levada a se concentrar em certos termos com prejuízo de 

outros.” (Silva e Araujo, 2018, p. 37) “Grammatical analysis of language use in the press 

may also reveal the perspective of the journalist or newspaper. Sentence syntax 

expresses the semantic roles of participants in an event by word order, relational 

functions (subject, object), or the use of active or passive forms.” (Van Dijk, 1988b, p.11) 
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A escolha da análise de discurso enquanto metodologia para este estudo de caso 

em detrimento de, por exemplo, uma análise de conteúdo, é justificada pelo facto que, 

ao contrário da análise de conteúdo que se utilizaria neste contexto para observar 

palavras, frases, dados contabilizáveis, a análise de discurso analisa significados 

implícitos do discurso. (Van Dijk, 1983). A análise de discurso trabalha com o sentido do 

texto, analisando os seus efeitos, enquanto a análise de conteúdo analisa apenas o 

conteúdo, sem refletir acerca do mesmo. 

“The methodological strength of discourse analysis lies in its ability to move beyond the 

text, the subtext, and representation to uncover issues of power relationships that 

inform what people think and do”. (Waitt, 2005, p. 166). 

Dentro da análise de discurso existem múltiplas abordagens de autores como 

Van Dijk ou Fairclough que apresentam modelos e ferramentas próprias de análise. No 

entanto ambas as abordagens têm como base a análise de discurso de Foucault, o que 

influenciou a minha escolha. A abordagem de Foucault é referida globalmente como 

modelo na AD na área das ciências sociais.  

É importante ter em consideração que a esta análise não permitirá uma 

conclusão única e definitiva. A utilização da análise de discurso apenas permite uma 

interpretação, uma nova leitura do discurso. (Caregnato e Mutti, 2006). Uma das 

limitações desta análise qualitativa é exatamente a objetividade dos resultados que não 

poderão ser apurados da mesma forma que seriam numa análise quantitativa. 

4. Estudo de caso  

4.1. Contextualização dos jornais analisados 

4.1.1.  Público  

O jornal Público é um dos principais jornais diários portugueses fundado em 

1990, parte da Público Comunicação Social S. A, formado com o objetivo de apresentar 

ao público um jornalismo rigoroso e de qualidade aliado às novas técnicas de informação 

e mantendo uma preocupação constante em contribuir para uma opinião pública 
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informada.11 Surge da iniciativa de um grupo de jornalistas que pertenciam ao jornal 

Expresso e que idealizavam criar um jornal em Portugal que correspondesse a um nível 

superior de qualidade jornalística, que se tem demonstrado ao longo dos anos por um 

conjunto extenso de prémios.  

Marca presença no mundo digital a partir de 1995 e, para além de abordar as 

áreas de Sociedade, Política, Local, Economia, Mundo, Cultura, Desporto, Ciência, 

Tecnologia, Opinião, inclui o P2, relacionado com temas de sociedade, mas mais ligado 

às artes e à cultura, o Público Imobiliário, a propósito do mercado imobiliário, o Inimigo 

Público, suplemento de humor, Ípsilon, um suplemento de artes Fugas, relacionado com 

viagens e outros prazeres e Pública, que inclui reportagens e temas relacionados com 

moda, design, tecnologia, entre outros. Conta também com colunas de opinião, 

Podcasts, blogs e disponibiliza a versão impressa do jornal no próprio site.  

4.1.2. Correio da Manhã  

O Correio da Manhã é um dos jornais generalistas portugueses que surge em 

1979 fundado por Vitor Direito, parte do grupo Cofina desde 2000. É um dos jornais mais 

requisitados em Portugal, vendendo em 2019, de acordo com o próprio jornal, em média 

72137 exemplares por dia.12 Segundo a APCT – Associação Portuguesa para o Controlo 

de Tiragem e Circulação, no primeiro trimestre de 2020 a circulação paga impressa foi 

de 66140 e a digital 1690. A versão digital do Correio da Manhã começou a ser 

disponibilizada em 1998 e está dividida em várias editorias, entre as quais, Sociedade, 

Desporto, Politica Opinião, Economia, Mundo, Insólitos, Desporto, Cultura, Boa Vida 

(tendências, sabores, restaurantes,…), Multimédia,…. Paralelamente possui também 

uma plataforma de Classificados e uma outra dedicada a assuntos da vida de Figuras 

Públicas, a “Vidas”. 

O Correio da Manhã entra em cena com um modo novo de relatar os 

acontecimentos do dia-a-dia, parte do que o tornou tao apelativo.13 É, no entanto, 

                                                        

11 https://www.publico.pt/nos/estatuto-editorial Estatuto editorial Público. Ultimo acesso 06/08/2020 
12 https://bit.ly/2XpL7eX. “CM na liderança com quota superior a 61%”. Último acesso a 03/08/2020 
13 https://bit.ly/33uy2F3. Último acesso: 06/08/2020 

https://bit.ly/2XpL7eX
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usualmente caracterizado como jornal de formato tabloide, devido ao seu carácter 

popular e à exploração de temas do quotidiano. Um estudo realizado em 2018 por 

Zamith et al (2019) intitulado “O clickbait no ciberjornalismo português e brasileiro: o 

caso português” demonstra que de entre um conjunto de cibermeios portugueses o 

Correio da Manhã é o que demonstrou um maior número de conteúdos com clickbait 

por cibermeio 

4.2. Análise e resultados 

A pandemia em curso, conhecida como COVID-19, é uma doença respiratória 

causada pelo SARS-CoV-2, um vírus pertencente a uma família de vírus denominada 

coronavírus. O SARS-CoV-2 é o sétimo coronavírus a afetar a população, tendo sido 

identificado pela primeira vez a 1 de Dezembro de 2019 em Wuhan, China. O primeiro 

caso desta doença foi reportado a 31 de Dezembro de 2019 e a 11 de março 2020 a 

Organização Mundial de Saúde declara estado de pandemia. Em Portugal o primeiro 

caso foi reportado a 2 de março 2020.14  

O vírus pode provocar uma variedade de sintomas, mais ou menos “graves” 

dependendo do indivíduo, numa primeira análise muito semelhantes a uma 

constipação. Entre os sintomas mais comuns existe a possibilidade de febre, tosse e 

dificuldade em respirar. No entanto, a contaminação poderá levar, nos casos mais 

graves, à falência de vários órgãos e até à morte. Até ao momento existem algumas 

recomendações que se têm mostrado úteis no abrandamento da transmissão do vírus 

mas investigadores e cientistas continuam a trabalhar para o desenvolvimento de uma 

vacina eficaz. 15.  

Esta pandemia tem um impacto gigantesco para o funcionamento da nossa 

sociedade, principalmente a nível socioeconómico. A população foi obrigada a 

resguardar-se em casa, a maioria dos serviços e instituições suspenderam, a economia 

estancou e emergiu uma onda de medo, pânico e incerteza que se mantém até hoje.  

                                                        

14 https://bit.ly/3iUgQ0C Último acesso: 22/09/2020 
15 https://covid19.min-saude.pt/ Último acesso: 04/08/2020 
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Acompanhando o surgimento da pandemia, começa a circular um conjunto de 

informações falsas e teorias de conspiração através dos meios de comunicação de 

massas, nomeadamente através das redes sociais, que apenas intensificaram o 

sentimento de pânico e comportamentos nocivos da população. Se, por um lado, os 

meios de comunicação de massas e especificamente as redes sociais têm demonstrado 

o seu poder e contribuição fundamental para muitos movimentos sociais ao longo dos 

anos (Castells, 2015), por outro lado, podem também facilmente fomentar a propagação 

de outro tipo de conteúdo e a formação de determinadas ideias que poderão provocar 

comportamentos desfavoráveis.  

Informação falsa e incompleta relativamente à Covid-19 tem sido transmitida 

através de múltiplos canais e não apenas por indivíduos que nos são familiares e que 

são atraídos para redes de informação não verificada, mas, surpreendentemente, 

também por figuras com grande visibilidade. Os presidentes Donald Trump16 e Jair 

Bolsonaro são duas das figuras que têm contribuído para a circulação de informação 

falsa sobre a pandemia17 e para a divisão dos respetivos países relativamente à atitude 

a tomar em relação ao vírus.  

A organização Mundial de Saúde (OMS) cedo detetou o problema e tenta 

continuamente aplicar medidas de controlo a esta “infodemic”, que define como “an 

overabundance of information – some accurate and some not – occurring during an 

epidemic.”18 Juntamente com alguns meios de comunicação social a OMS e outras 

organizações de saúde publica procuram controlar a circulação de demasiada 

informação, de rumores e/ou noticias falsas.19 O Twitter e o Facebook são dois dos 

canais mais influentes e que se envolveram nesta luta, comprometendo-se a identificar 

                                                        

16 https://nyti.ms/2EMp7EM. “Brazil President Embraces Unproven ‘Cure’ as Pandemic Surges”. Último 
acesso: 28/08/2020 
17 https://bit.ly/3joTArj. “Seven of Donald Trump's most misleading coronavirus claims”. Ultimo acesso: 
28/08/2020 
18 https://bit.ly/2YGfjD2. “Pre-conference: 1st WHO Infodemiology Conference”. Último acesso: 
28/08/2020 
19 https://bit.ly/3ftVk0f. “UN tackles ‘infodemic’ of misinformation and cybercrime in COVID-19 crisis “ 
Último acesso: 04/08/2020 

https://nyti.ms/2EMp7EM
https://bit.ly/3joTArj
https://bit.ly/2YGfjD2
https://bit.ly/3ftVk0f
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conteúdo que contenha informação falsa a propósito do vírus.20 21 (Brindha et al, 2020). 

A Organização das Nações Unidas lança também a campanha “Verified”, “an initiative to 

share compelling, clear content, fact-based advice and stories highlighting the best of 

humanity”, com a máxima de que a boa comunicação pode salvar vidas.22 A propósito 

do World Social Media Day a 30 de Junho, partilham a mensagem “Pause. Take care 

before you share”, incitando os utilizadores de redes sociais a verificarem calmamente 

qualquer informação a propósito da Covid-19 antes de partilhar.23 

Nas primeiras horas de um acontecimento, quando é mais difícil ser-se exato, é também 

quando a exactidão é mais importante. É neste período que se formam as posições do 

público, por vezes de forma irredutível, a partir do contexto no qual a informação é 

apresentada. (Woodrow, 2012, p. 46) 

A cobertura desta pandemia começou por ser, como era expectável, intensa e 

desregrada, ultrapassando recordes de notícias acerca de qualquer outra situação de 

saúde que já tenha ocorrido. Desde o primeiro dia em que eclodiu somos bombardeados 

com imagens inquietantes de morte, buscas desmedidas por alimentos, filas de espera 

em hospitais,…. “The world, in many ways, was built on the conversation of fear through 

millions of articles published in large-circulation newspapers. Journalists reported 

stories on day-to-day life, politics, economy, sports, showbiz, health, and so on through 

the lens of COVID-19.” (Rafi, 2020) 

Tendo em conta que as decisões do público relativamente a situações de saúde 

poderão ser influenciadas pela cobertura dos meios de comunicação é especialmente 

importante, nesta situação de doença extremamente infeciosa, uma atenção redobrada 

a essa mesma cobertura. (Chaiuk e Dunaievska, 2020). A cobertura da pandemia poderá 

trazer graves consequências, nomeadamente, no modo como é rececionada pelo 

público e pelos sentimentos que provoca. Uma cobertura exagerada e 

                                                        

20 https://www.bbc.com/news/technology-52632909. “Coronavirus: Twitter will label Covid-19 fake 
news”. Ultimo acesso 04/08/2020  
21 https://bit.ly/31n4V3V. “Facebook took down a Trump post for the first time”. Ultimo acesso 
06/08/2020 
22 https://bit.ly/3g7rI9j. “Good communication saves lives”. Ultimo acesso: 15/08/2020 
23 https://unric.org/en/pause-before-sharing/. Ultimo acesso: 15/08/2020 

https://www.bbc.com/news/technology-52632909
https://bit.ly/31n4V3V
https://bit.ly/3g7rI9j
https://unric.org/en/pause-before-sharing/
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desproporcionada aliada a notícias sensacionais por vezes falsas e a utilização de 

determinada linguagem arrisca gerar emoções e reações negativas na população em 

geral. Um estudo realizado por Aslam et al (2020) denominado “Sentiments and 

emotions evoked by news headlines of coronavirus disease (COVID-19) outbreak” 

analisa um total de 141,208 manchetes de notícias desde 15 Janeiro 2020 até 3 Junho 

2020 produzidas por canais de referência como Reuters, BBC, entre outros, e conclui 

que uma maior proporção destas manchetes a conotação das manchetes têm alta 

pontuação de emoção com polaridade negativa e entendem que a prevalência de 

sentimentos negativos e contínuo aumento de mortes é provável que contribua para 

um stress crónico, sentimentos de ansiedade, depressão, mudanças de personalidade e 

dificuldades cognitivas. Os autores mencionam também que o aumento de rumores e a 

falta de mensagens claras poderão aumentar o medo e levar os indivíduos a procurar 

informação independentemente da fonte.  

Como refere Zheng et al. (2020), o fato de a pandemia ter sido denominada de 

“vírus chinês” por muitos canais de comunicação social, com uma clara conotação 

negativa é uma das situações que nos demonstra claramente o poder deste tipo de 

comunicação. Neste caso, o autor defende que esta situação pode criar cenários de 

descriminação racista e levar à ostracização da comunidade chinesa. Podemos 

comprovar pelos múltiplos confrontos violentos que foram reportados em vários países 

contra indivíduos de nacionalidade chinesa24, que essa situação já ocorre.  

Stigmatizing a nation or country for its supposed responsibility in a calamity does not 

produce a vaccine or medicine for the virus, but rather complicates it. When racism, 

stereotypes, hate speech, and propaganda are combined with intense fear and terror 

from a disease, more problems will definitely emerge. The media and means of social 

communication can make the situation even harder than expected. Distorted and false 

information, manipulation, ideology, conspiracy theory, undocumented claims, and 

inaccurate conclusions can spread quicker than the virus itself. (Abbas, 2020) 

                                                        

24 https://nyti.ms/2PlVHiE “As Coronavirus Spreads, So Does Anti-Chinese Sentiment.” Último acesso 
04/08/2020; https://bit.ly/31nUgFU. “Anti-Asian hate continues to spread online amid COVID-19 
pandemic” Último acesso 04/08/2020 

https://nyti.ms/2PlVHiE
https://bit.ly/31nUgFU
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O que esperamos dos média é uma cobertura verídica, imparcial e regrada dos 

acontecimentos. Perante esta situação particular o papel dos meios de comunicação 

social torna-se fundamental para garantir a informação necessária que guiará o melhor 

possível as nossas ações. 

No início da pandemia e confinamento da população a pandemia Covid-19 

monopolizava os canais de informação, tendo em conta o seu impacto para a população 

mas também devido à quebra de acontecimentos. À medida que a pandemia foi 

evoluindo lojas, restaurantes, escolas, serviços, concertos, jogos de futebol, tudo o que 

não fosse essencial começou a ser encerrado, cancelado ou adiado e permaneceu 

durante tempo indeterminado, o que afetou naturalmente as redações e garantiu que 

a pandemia se tornasse central a todas as editorias. A 17 de março é declarado em 

Portugal estado de calamidade e no dia seguinte estado de emergência em todo o país. 

A pandemia foi evoluindo e ao longo dos meses algumas atividades, serviços e 

instituições voltavam cuidadosamente às suas funções. A partir de 1 de Junho dá-se a 

terceira fase do desconfinamento resultando em menos restrições para a população 

mas mantendo o cuidado e atenção constante à evolução da pandemia.25 Atualmente 

vivemos uma maior “normalidade” e estamos mais familiarizados com os cuidados a ter 

e assim mais protegidos. No entanto, com a situação global, a chegada dos meses mais 

frios e o regresso às escolas continuam a existir restrições relativamente a 

ajuntamentos, funcionamento do comércio, teletrabalho, entre outros, na esperança de 

que o aumento de casos estagne. 26 

O Correio da Manhã e o Público são dois dos jornais portugueses que 

diariamente reportam informação acerca da evolução da pandemia e de todas as 

mudanças nos diversos setores da nossa sociedade. Ambos partilham no website 

notícias ao minuto a propósito da Covid-19. O Púbico inclui notícias ao minuto, em 

Portugal e no Mundo, enquanto o Correio da Manhã inclui adicionalmente 

recomendações de proteção e uma secção intitulada “Vidas em quarentena”, relatos de 

                                                        

25 https://bit.ly/2ZZ3msN. Plano de Desconfinamento. Último acesso: 21/09/2020 
26 https://bit.ly/365yI4O. Portugal entra em Situação de Contingência no dia 15 de setembro. Último 
acesso: 21/09/2020 

https://bit.ly/2ZZ3msN
https://bit.ly/365yI4O


74 

pessoas que lidam com os efeitos da pandemia, nomeadamente o confinamento em 

casa. 

Relativamente à cobertura de cada jornal uma das principais observações que 

fazemos é o número de artigos no website dos dois jornais encontrados através de dois 

filtros, as palavras-chave Covid-19, Coronavírus e Pandemia e os dois períodos referidos, 

de 2 a 8 de março e de 1 a 7 junho. No período de 2 a 8 de março 2020 o CM apresenta 

123 artigos que contêm uma ou mais palavras-chave mencionadas. O Público apresenta 

141 artigos no total. No segundo período de análise, de 1 a 7 junho 2020 o Público tem 

um total de 374 artigos e o CM tem neste período 189 artigos.  

Tabela 1: Primeira fase da análise do jornal Público no período de 2 a 8 de março 2020 

Título Eurogrupo: “Não vamos poupar esforços” para “proteger as nossas economias” 

Data 04/03/ 2020 

Fonte Lusa 

Editoria Economia 

Indicadores 
Repetição da mesma informação, de que o Eurogrupo está preparado para tomar 

medidas para atenuar o impacto negativo da Covid-19. 

Observações 

Notícia não muito aprofundada, centrada nas declarações de Mário Centeno, com 

repetição ao longo do texto da mesma informação principal. Manchete inicia a 

notícia com “tom” de imediatismo/ de algo a enfrentar, ““Não vamos poupar 

esforços” para “proteger as nossas economias””.  

 

Título Laboratórios privados cobram até 200 euros por teste ao novo coronavírus 

Data 06/04/ 2020 

Fonte Público 

Editoria Sociedade 

Indicadores Linguagem vaga: “à partida” 

Observações 
Notícia aprofundada que vai para além da informação central do custo e indicações 

relativamente à despistagem Covid-19 partilhando também informação sobre a 
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formação dos profissionais. Investigação do autor no contacto direto ao laboratório. 

Reforço da veracidade da notícia através de citações diretas de profissionais de 

saúde e diretores dos hospitais. 

 

Título Coronavírus: exportações chinesas caem 15,9% nos dois primeiros meses do ano 

Data 07/03/ 2020 

Fonte Lusa 

Editoria Economia 

Indicadores Repetição da informação principal exportações e défice comercial.  

Observações 

Notícia não muito profunda acerca do efeito que a pandemia teve nas exportações 

chinesas. Para além do tema central em cinco parágrafo existe a menção do número 

de infetados no país e do facto de ser a localização onde foi detetado o vírus e uma 

atualização dos números em Portugal. Declaração da OMS que regista o surto 

“como uma emergência de saúde pública internacional” de risco ““muito elevado””.  

 

Tabela 2: Primeira fase da análise do jornal CM no período de 2 a 8 de março 2020 

Título Senegal confirma primeiro caso de coronavírus 

Data 02/03/ 2020 

Fonte CM 

Editoria Mundo 

Indicadores  

Observações 

Texto curto que denota o primeiro caso de coronavírus no Senegal. Notícia 

desenvolvida de forma não muito fluida, sem ligação entre alguns parágrafos e com 

informação contraditória. “A doença matou mais de três mil pessoas em todo o 

mundo. A epidemia espalhou-se para 66 países, com mais de 8.800 casos e 130 

mortos.” 

 

Título Putin denuncia a "desinformação" sobre Covid-19 organizada a partir do estrangeiro 

https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/senegal-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus?ref=Pesquisa_Destaques
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Data 04/03/ 2020 

Fonte Lusa 

Editoria Mundo 

Indicadores Léxico sensacionalista: “pânico”; “mensagens alarmistas”. 

Observações 

Notícia breve com tema central declaração de Putin sobre suposta “desinformação” 

transmitida do estrangeiro em relação à Covid-19. Declarações de Vladimir Putin 

transcritas contêm conotações negativas (“desinformações provocadoras”; “semear 

o pânico”…) Adicionalmente partilha de informação sobre o número de infetados na 

Rússia e internacionalmente bem como em Portugal. Menção de que o vírus foi 

detetado na China, os seus efeitos e declaração da OMS que regista o surto como 

uma emergência de saúde pública internacional de risco “”muito elevado””. 

Menção de que existe um português infetado no Japão. Construção da notícia não 

muito fluida. 

 

Título 

Costa anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros a empresas afetadas pelo 

coronavírus 

Data 04/03/ 2020 

Fonte Lusa 

Editoria Política 

Indicadores 
Repetição da informação de que António Costa lança linha de crédito de 100 

milhões de euros. 

Observações 

Notícia comunica que António Costa lança linha de crédito de 100 milhões de euros 

para empresas que foram afetadas pelo coronavírus e defende proteção dos 

direitos laborais de quem não tem possibilidade de trabalhar por motivo de saúde. 

Adicionalmente é mencionado quando e onde o vírus foi detetado e quais os seus 

efeitos. São partilhadas atualizações do número de infeções e repetido mais uma 

vez que existe um português infetado no Japão e que a OMS regista o surto como 

uma emergência de saúde pública e com risco “muito elevado”. Mais uma vez 

parágrafos soltos de informação repetida previamente na mesma semana. 
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Tabela 3: Primeira fase da análise do jornal Público no período de 1 a 7 de junho 2020 

Título Trump ameaça pôr militares na rua e a lei está do seu lado 

Data 02/06/ 2020 

Fonte Público 

Editoria Mundo 

Indicadores 

Léxico sensacionalista: ”ameaça”; “guerra”; “conspirar”; “violentos”; “sentenciou”. 

Adjetivação: “manifestação violenta”. Construção frásica: utilização de voz passiva 

privilegiando ação: “Acusações de aproveitamento político da situação sucedem-

se.” 

Tópico: violência 

Observações 

Notícia a propósito da “ameaça” de Donald Trump em utilizar forças militares contra 

manifestações que decorriam nos EUA no seguimento da morte de George Floyd. A 

notícia é aprofundada através da análise não só do acontecimento mas da legislação 

do país e algumas críticas feitas à decisão do presidente. Declarações citadas no 

artigo com conotação negativa: “recebido pelos cães mais agressivos e pelas armas 

mais ameaçadoras”.  

 

Título Estratégia para a covid pede reforço na prevenção e mais psicólogos no SNS 

Data 03/06/ 2020 

Fonte Público 

Editoria Coronavírus 

Indicadores Léxico sensacionalista: “ansiedade”, “stress”, adição” presentes no lead da notícia. 

Observações 

Notícia centrada no agravamento e na prevenção e resposta aos sintomas de 

ansiedade e stress devido ao coronavírus. Privilégio de declarações de fonte oficial, 

Fórum Nacional de Psicologia. 

 

Título DGS empurra para o Governo a decisão sobre a Volta a Portugal 

Data 03/06/ 2020 

https://www.publico.pt/2020/06/02/mundo/noticia/resposta-militar-protestos-licita-incomum-acentua-desresponsabilizacao-trump-1919170
https://www.publico.pt/2020/06/03/sociedade/noticia/estrategia-covid-pede-reforco-prevencao-psicologos-sns-1919121
https://www.publico.pt/2020/06/03/desporto/noticia/dgs-empurra-governo-decisao-volta-portugal-1919280
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Fonte Lusa 

Editoria Desporto 

Indicadores  

Observações 

Notícia sobre decisão de suspender ou não a Volta a Portugal. Partilha das 

“negociações” do Governo e pareceres da DGS. Citações declarações de fontes 

oficiais, Graça Freitas e FPC.  

 

Tabela 4: Primeira fase da análise do jornal CM no período de 1 a 7 de junho 2020 

Título Portugal contabiliza 1424 mortos por coronavírus, mais 14 óbitos que ontem 

Data 01/06/ 2020 

Fonte CM 

Editoria Sociedade 

Indicadores  

Observações 

Notícia curta servindo de atualização do número de infetados e apanhado geral da 

situação até à data em Portugal. Parágrafos soltos com informação de cada região 

do país e informações acerca da idade dos infetados, género e sintomas. 

 

Título Moçambique regista mais 15 casos de coronavírus 

Data 07/06/ 2020 

Fonte Lusa 

Editoria Mundo 

Indicadores  

Observações 
Notícia curta de atualização do número de infetados por coronavírus em 

Moçambique e dos países de língua portuguesa em geral. 

 

Título Lisboa e Vale do Tejo concentram 75% dos novos casos de coronavírus 

Data 07/06/ 2020 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/alerta-cm--portugal-contabiliza-1424-mortos-por-coronavirus-mais-14-obitos-que-ontem?ref=Pesquisa_Destaques
https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/lisboa-e-vale-do-tejo-concentram-75-dos-novos-casos-de-coronavirus
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Fonte Lusa 

Editoria Sociedade 

Indicadores  

Observações 
Texto curto informando da concentração de casos Covid-19 na região de Lisboa e 

Vale do Tejo.  

 

Tabela 5: Segunda fase da análise do Público e Correio da Manhã 

Público: Eurogrupo:“Não vamos poupar esforços” para “proteger as nossas economias” 

 

Correio da Manhã:  

Título 

Eurogrupo discute coordenação de respostas nacionais ao surto de Covid-19 por 

teleconferência 

Data 04/03/ 2020 

Fonte Lusa 

Editoria Mundo 

Indicadores 
Repetição da informação de que o Eurogrupo se prepara para dar resposta à 

pandemia 

Observações 

Notícia não muito aprofundada sem muita informação relativamente às medidas 

efetivas que o grupo pondera tomar. Comparativamente à noticia do Público é uma 

notícia mais curta e menos aprofundada na medida em que não menciona muitas 

medidas que o Eurogrupo pretende tomar. No entanto tem um “tom” mais neutro, 

contrariamente à notícia do Público que inicia com “tom” de imediatismo/ de algo a 

enfrentar mas é uma notícia, em geral, mais completa. 

 

Público: Laboratórios privados cobram até 200 euros por teste ao novo coronavírus 

 

https://www.publico.pt/2020/03/04/economia/noticia/eurogrupo-nao-vamos-poupar-esforcos-proteger-economias-1906459
https://www.publico.pt/2020/03/06/sociedade/noticia/laboratorios-privados-cobram-ate-200-euros-teste-novo-coronavirus-1906627
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Correio da Manhã 

Título Laboratórios privados cobram até 200 euros por teste ao coronavírus 

Data 06/03/ 2020 

Fonte CM 

Editoria Sociedade 

Indicadores  

Observações 

Nota curta sem grande profundidade sobre o valor dos testes Covid.19 baseada na 

notícia partilhada pelo Público. Notícia replicada do Público, baseada na 

investigação do jornal e reproduzida superficialmente. 

 

Público: Trump ameaça pôr militares na rua e a lei está do seu lado 

 

Correio da Manhã  

Título Trump ameaça usar força militar para travar motins violentos nos EUA 

Data 03/06/ 2020 

Fonte CM 

Editoria Mundo 

Indicadores 
Léxico sensacionalista: “caos”; “destruição”; “tumultos 

Linguagem coloquial: “…e, para mostrar que falava a sério,…”. 

Observações 

Lead e corpo do texto cria imagem de caos para o leitor. “Presidente dos EUA 

mandou polícia usar gás lacrimogéneo e balas de borracha para afastar 

manifestantes junto à Casa Branca.”; “Ao fundo, ouviam-se as explosões das 

granadas de atordoamento usadas pela polícia…” Notícia aborda a “ameaça” de 

Trump de recorrer aos militares durante as manifestações e algumas críticas que 

têm sido feitas relativamente a algumas das suas ações. Comparativamente ao 

artigo do Público é uma notícia notoriamente com menos informação ou análise. 

 

https://www.publico.pt/2020/06/02/mundo/noticia/resposta-militar-protestos-licita-incomum-acentua-desresponsabilizacao-trump-1919170
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/trump-ameaca-usar-forca-militar-para-travar-motins-violentos-nos-eua?ref=Pesquisa_Destaques
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Correio da Manhã: Portugal contabiliza 1424 mortos por coronavírus, mais 14 óbitos que ontem 

 

Público  

Título 

Covid-19: mais 14 mortos e 200 casos positivos no país. Não há novos casos de 

infecção na região norte 

Data 01/06/ 2020 

Fonte Público 

Editoria Coronavírus 

Indicadores  

Observações 

Notícia de atualização de óbitos e infeções covid-19 bem como novas informações 

sobre despistagem e testes e teste a profissionais das creches. Declarações de 

fontes oficiais. Comparativamente à notícia do CM o Público partilha informação 

complementar e uma análise mais aprofundada.  

 

Correio da Manhã: Moçambique regista mais 15 casos de coronavírus 

 

Público  

Título 

Covid-19: Moçambique declara Nampula como local de “transmissão comunitária” 

do vírus 

Data 07/06/ 2020 

Fonte Lusa e Público 

Editoria Coronavírus 

Indicadores  

Observações 

Notícia centrada na evolução do vírus em Moçambique, particularmente na cidade 

de Nampula. Comparativamente à notícia do CM, a notícia do Público não relata 

apenas o acontecimento mas tenta explicar este aumento de infeções na cidade e 

transmite declarações do ministro de saúde de Nampula. No artigo partilhado pelo 

https://www.cmjornal.pt/mundo/africa/detalhe/mocambique-regista-mais-15-casos-de-coronavirus
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CM é adicionada à notícia os números de outros países africanos com o português 

como língua oficial. 

 

Correio da Manhã: Lisboa e Vale do Tejo concentram 75% dos novos casos de coronavírus 

 

Público  

Título Covid-19: Região de Lisboa representa três em cada quatro dos 342 novos casos 

Data 07/06/ 2020 

Fonte Público 

Editoria Sociedade 

Indicadores  

Observações 

Notícia breve sobre casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, partilhando também 

os números dos cinco principais concelhos bem como hospitalizações e número de 

pacientes recuperados. Notícia evidentemente com mais informação do que a do 

CM. 

 

Relativamente ao indicador “repetição” contabilizamos apenas quando a mesma 

informação é repetida para além da manchete, lead e primeiro parágrafo. Os 

indicadores de léxico são contabilizados através do vocabulário utilizado pelo autor do 

artigo e não o que se insere em citações diretas. No entanto a opção tomada em relação 

às citações que fazem parte do artigo são tomadas em consideração na observação mais 

geral do artigo.  

Na primeira fase de análise foi destacado um total de 12 notícias aleatórias de 

ambos os jornais Público e Correio da Manhã em dois períodos distintos, de 2 a 8 março 

2020 e de 1 a 7 junho 2020. Através das tabelas criadas destacamos o título, data, fonte, 

editoria, indicadores e observações para cada uma das notícias. Nas notícias destacadas 

do jornal Público encontramos, em ambos os períodos, alguns indicadores de discursos 

sensacionalistas, principalmente repetição de informação ao longo da notícia e 

https://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/lisboa-e-vale-do-tejo-concentram-75-dos-novos-casos-de-coronavirus
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utilização de léxico com conotação negativa. Verificamos também que a maioria das 

notícias são bastante aprofundadas, não se limitando apenas ao relato do 

acontecimento, mas adicionando outros aspetos importantes para a compreensão do 

assunto. Relativamente ao Correio da Manhã destaca-se o facto de as notícias serem 

geralmente breves, reportando o acontecimento sem aprofundar o assunto. 

Destacamos indicadores em apenas duas das notícias selecionadas, relativamente a 

léxico sensacionalista e repetição de informação. No entanto, um aspeto evidenciado é 

a repetição exata de vários parágrafos em duas notícias no mesmo período.  

Na segunda fase de análise realizamos uma pesquisa cruzada das notícias 

destacadas na primeira fase, de forma a comparar o discurso em ambos os jornais sobre 

o mesmo assunto e, secundariamente, verificar que assuntos um jornal trata e o outro 

não e, nesta subamostra, verificar onde existem ou se existem discursos 

sensacionalistas. Os dois primeiros assuntos noticiados pelo Público no período de 2 a 8 

março 2020 (“Eurogrupo: “Não vamos poupar esforços” para “proteger as nossas 

economias” e “Laboratórios privados cobram até 200 euros por teste ao novo 

coronavírus”) são também noticiados no Correio da Manhã. Relativamente ao primeiro 

artigo ambos os jornais utilizam a mesma fonte e evidenciam o mesmo indicador, 

repetição. Em geral, o artigo do Público é mais completo visto que, para além de tratar 

o assunto central, menciona algumas das medidas que o Eurogrupo pretende tomar. O 

artigo do Público inicia também o assunto com uma citação direta de Mário Centeno, 

definindo um “tom” de imediatismo à notícia, enquanto o artigo do CM apresenta um 

“tom” mais “neutro”. O segundo artigo sobre o valor do teste do novo coronavírus 

apresenta um indicador de linguagem vaga, enquanto no artigo do CM não foram 

destacados quaisquer indicadores. Neste caso a notícia do Público é indubitavelmente 

mais aprofundada do que a do CM, pois, para além de mencionar o valor dos testes e os 

laboratórios privados onde se realizavam informa sobre a despistagem do vírus e 

formação dos profissionais. A notícia do CM utiliza esta do Público como fonte e é 

reproduzida superficialmente. O terceiro artigo (“Coronavírus: exportações chinesas 

caem 15,9% nos dois primeiros meses do ano”) não foi tratado pelo Correio da Manhã. 

No Público destacamos a repetição como indicador e a notícia é breve mencionando, 
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para além do tema central, o número de infetados no país e o facto de a China ser o 

local onde foi detetado o vírus. Temos também uma atualização dos números em 

Portugal e declaração da OMS que regista o surto como uma emergência de saúde 

pública internacional de risco “muito elevado” 

Todas as notícias selecionadas do CM no mês de março não foram tratadas pelo 

Público (“Senegal confirma primeiro caso de coronavírus”; “Putin denuncia a 

"desinformação" sobre Covid-19 organizada a partir do estrangeiro”; “Costa anuncia 

linha de crédito de 100 milhões de euros a empresas afetadas pelo coronavírus.”) Foram 

destacados dois indicadores nas duas últimas notícias, relativamente ao léxico e 

repetição, respetivamente. Em geral são notícias breves que relatam o acontecimento, 

sem análise e nas suas últimas grande parte da notícia é replicada. Em geral as três 

notícias são superficiais elaboradas com parágrafos de informação “solta”.  

Relativamente às notícias do período de junho destacadas do Público apenas a 

primeira (“Trump ameaça pôr militares na rua e a lei está do seu lado”) é reproduzida 

no CM. No artigo analisado pelo Público identificamos indicadores de léxico 

sensacionalista, adjetivação e utilização de voz passiva. No CM não foram destacados 

nenhuns indicadores. Em geral, o Público partilha mais informação sobre o assunto 

analisando a legislação dos EUA relativamente á “ameaça” do Presidente. No artigo 

tratado pelo CM a notícia cria uma imagem de terror para o leitor através da escolha de 

determinadas informações no lead e no corpo da notícia (“gás lacrimogéneo”, “Ao 

fundo, ouviam-se as explosões das granadas de atordoamento usadas pela polícia…”). 

Os dois artigos que se seguem (“Estratégia para a covid pede reforço na prevenção e 

mais psicólogos no SNS” e “DGS empurra para o Governo a decisão sobre a Volta a 

Portugal”) não são tratadas no CM. No Público destacamos na primeira notícia a 

utilização de léxico sensacionalista no lead e na segunda notícia nenhum indicador foi 

identificado. Em ambas as notícias existe o privilégio de citações de fontes oficiais.  

Finalmente, passando para as notícias eleitas no mês de junho tratadas pelo 

Correio da Manhã todos os assuntos foram igualmente analisados no jornal Público. 

(“Portugal contabiliza 1424 mortos por coronavírus, mais 14 óbitos que ontem”, 

“Moçambique regista mais 15 casos de coronavírus” e “Lisboa e Vale do Tejo 
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concentram 75% dos novos casos de coronavírus”). Nenhum dos artigos tratados pelo 

CM e simultaneamente pelo Público apresentam indicadores. Mais uma vez, as mesmas 

notícias tratadas pelo Público contêm mais informação, são mais aprofundadas.  

Em geral as notícias analisadas pelo Público recorrem a citações de fontes oficiais 

em todas as notícias ao contrário do Correio da Manhã, possivelmente com o objetivo, 

não apenas de completar a informação mas como forma de garantir a veracidade da 

notícia  

To achieve accuracy, the reporters, sometimes res ort to use quotations to convey the 

speakers exact words, and put peoples words between quotations, as in the above 

examples, in order to convince the reader since, inaccurate information or biased stories 

make the readers stop reading the news. If there is no guarantee no trustee. (Qassim, 

2019, p. 164). 

Tratam também de forma aprofundada todos os assuntos com uma presença 

pontual de alguns indicadores. Denotamos também que o Público desenvolve as notícias 

de forma padronizada e seguindo a mesma estrutura. O CM apresenta uma maioria de 

notícias curtas, onde o assunto principal é descrito sem se alongar muito sobre o mesmo 

(revelando talvez os efeitos da comunicação online), muitas vezes sem utilização de 

citações diretas de fontes e verifica-se também a utilização pontual de discursos 

sensacionalistas. A construção das notícias é por vezes pouco fluida ou estruturada.  

Apesar da repetição de informação e de léxico com conotação negativa que 

encontramos em ambos os jornais não existe, em geral, uma comunicação que 

intensifique a emergência e o risco inerente à pandemia. Apesar de existir repetição de 

informação em alguns artigos do Público estes continuam a ter espaço para informação 

complementar, enquanto no Correio da Manhã isso já não se verifica. A postura do 

Público através de uma abordagem mais aprofundada, com a partilha de mais 

informação e investigação, confirma o seu papel de jornal de referência, responsável 

por dar ao público todos os fatos importantes sobre determinado assunto. Pelo 

contrário no Correio da Manhã a informação poderia ser transmitida de uma outra 

forma. Tendo em conta que na maioria dos casos os jornais utilizam as mesmas fontes 

existe a possibilidade de partilhar informação mais “completa”. No entanto, a repetição 

dos discursos nunca é idêntica, a reprodução produz sempre novos sentidos. Diferenças 



86 

na escolha de palavras utilizadas para descrever o mesmo acontecimento criam um 

novo discurso. 

É interessante verificar que nos dois períodos definidos o jornal Público partilha 

um número superior de notícias relativamente ao CM nos dois mesmos períodos e que 

existe no Público uma diferença abismal do número de artigos no período de março em 

comparação com o período de junho, o que pode ser explicado pela terceira fase de 

desconfinamento que significou retoma de atividade para muitos serviços e instituições, 

permitindo também uma maior liberdade no trabalho dos jornalistas, a possibilidade de 

voltar à agenda habitual e ter cada vez mais acontecimentos a reportar. No entanto, na 

amostra verificamos que existe uma repetição de notícia para notícia nos dois jornais de 

informações como o fato da pandemia ter surgido na China, os seus sintomas e risco 

principalmente no mês de Março, explicado naturalmente pela incerteza nesta altura 

face à pandemia mas, tendo em conta a situação global e todas as notícias partilhadas 

ao minuto, não apenas online mas na televisão, rádios, imprensa escrita, informação 

acerca principalmente do primeiro local onde foi verificado o vírus era já do 

conhecimento geral desde o mês de dezembro 2019, o que nos poderá levar a assumir 

esta repetição específica de informação como uma forma de manter interesse do leitor, 

através da exploração de um assunto muito procurado, mesmo que a informação não 

seja propriamente relevante.  

Após a análise da amostra é então possível validar parcialmente a afirmação da 

hipótese neste estudo, que diz respeito à exposição menos aprofundada em termos de 

informação e análise dos acontecimentos da parte do Correio da Manhã. No entanto, a 

segunda parte da afirmação relativa à utilização pontual de discursos sensacionalistas 

analisados a nível textual através de indicadores de léxico e sintaxe é comum a ambos 

os jornais e não apenas ao Correio da Manhã.  

5. Considerações finais  

…, a ideologia da ideologia reconhece portanto, apesar da sua deformação imaginária, 

que as «ideias» de um sujeito humano existem nos seus actos, ou devem existir nos 

seus actos, e se isto não acontece, empresta-lhe outras ideias correspondentes aos 

actos (mesmo perversos) que ele realiza. Esta ideologia fala dos actos, nós falaremos 
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de actos inseridos em práticas. E faremos notar que estas práticas são reguladas por 

rituais em que elas se inscrevem, no seio da existência material de um aparelho 

ideológico, mesmo que se trate de uma pequeníssima parte deste aparelho… 

(Althusser,1970, p.87-88) 

Ambos os jornais em análise têm a capacidade e o dever de, como instituição, 

destacar/partilhar/transmitir apenas informação legítima de forma imparcial, clara e 

focada. Com todos os discursos existentes na nossa sociedade atual são inúmeras as 

formações discursivas que estruturam a verdade e o nosso conhecimento. Os média, 

com uma ideologia específica, contexto histórico e linguagem têm o poder de selecionar 

os acontecimentos a partilhar bem como definir os sentidos atribuídos a determinado 

acontecimento, de forma a atender os melhores interesses e necessidades dos 

indivíduos. (Foucault, 1996). Só a simples escolha que um órgão de comunicação faz 

decidindo não noticiar determinado acontecimento demonstra que existe o poder de 

deliberar o que o público vai ou não ser informado sobre. As fontes utilizadas, escolha 

de vocabulário, imagens que acompanham a notícia, editorias onde se inserem, desde 

a seleção/decisão do que o que é notícia, que poderá ser distinta de jornal para jornal, 

vemos esta instituição a exercer o seu poder na sociedade. 

Como verificamos ao longo desta investigação e como podemos comprovar no 

nosso dia-a-dia através do consumo diário de informação, a pandemia Covid-19 tem sido 

uma das maiores adversidades que a nossa sociedade alguma vez teve de enfrentar. A 

comunicação mundial deste acontecimento tem demonstrado ser um desafio 

equiparável, revelando claramente o poder dos média sobre o qual sempre refletimos 

despertando a urgência da monotorização dessa mesma comunicação, garantindo 

unicamente a partilha de informação verídica, completa e imparcial. 

Apesar de a maioria dos meios de comunicação social em Portugal 

apresentarem, à primeira vista, o comprimento dos códigos deontológicos e regras 

gerais que os regem, especialmente quando comparados com órgãos de comunicação 

social de outros países, sabemos que cada órgão é responsável por criar um discurso 

específico e que com a falta de recursos, o imediatismo e formação de conglomerados 

de média existem cada vez menos canais independentes, que resistam sucumbir-se a 

determinados controlos e ideologias. 
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A nova “era de informação” com todas as suas particularidades contribuiu para 

uma restruturação do modo como as notícias são escolhidas, criadas e partilhadas e para 

a criação de novos discursos. À medida que o jornalismo se consolida enquanto 

instituição e, particularmente, dadas as necessidades atuais do público, a sua função 

pedagógica torna-se cada vez mais importante. Tal como qualquer processo de ensino, 

neste caso também o leitor se apropria da mensagem transmitida e dos seus 

significados. (Vizeu, 2003). No entanto, uma opinião pública alicerçada em informação 

falsa, exagerada ou incompleta tem-se revelado uma ameaça. É neste contexto que se 

insere esta investigação., No momento que vivemos a informação apropriada pelo 

público poderá ter influência para o seu próprio bem-estar físico e psicológico. É 

fundamental uma atenção continuada, uma desacreditação de práticas de 

desinformação e uma valorização dos fatos, pois só assim conseguimos garantir um 

público verdadeiramente informado, não apenas em situações de emergência de saúde 

pública mas no dia-a-dia, na defesa da nossa sociedade democrática.  

O sensacionalismo opõe-se a uma esfera pública onde todos possam participar em 

condições de igualdade, discutindo os temas/problemas com a necessária 

profundidade, desenvolvendo uma consciência pessoal e coletiva para ter a capacidade 

de opinar e melhor decidir. (Góes, 2013, p.18) 

Este estudo de caso permitiu uma análise e reflexão sobre o sensacionalismo 

jornalístico e uma melhor compreensão de alguns dos constrangimentos do jornalismo 

atual bem como testar a hipótese definida, entender em que medida existem discursos 

sensacionalistas na amostra destacada, verificando adicionalmente algumas das 

características fundamentais de ambos os jornais. 

Relativamente a pesquisas futuras, seria interessante, com mais recursos 

disponíveis, alargar esta análise à dimensão visual e intertextual, analisando não só o 

texto mas as imagens escolhidas para acompanhar cada artigo e informação 

complementar disponibilizada através de hiperligações.  
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