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Texto Publicitário:                                             
matéria-prima dos títulos jornalísticos 

 

Fábio Hansen

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Estudos recentes têm ventilado com freqüência as 

aproximações entre a linguagem publicitária e a linguagem 

jornalística, o fazer publicitário e o jornalístico. Esses dois saberes 

vivem em permanente diálogo. Pertencentes ao campo da 

Comunicação, desenvolvem atividades em torno de um processo 

básico que caracteriza o trabalho de todos os profissionais e une-os 

de maneira significativa: cada qual é responsável pela criação, 

emissão ou avaliação do impacto de mensagens que se destinam a 

produzir efeito sobre uma ou mais audiências. 

Com o direcionamento voltado às questões do discurso, da 

intertextualidade, da inter-relação, da mediação encontrada nos 

meios de comunicação, os esforços teóricos têm se contentado em 

traçar paralelos entre a publicidade e o jornalismo, reforçando sua 

relação dialógica do ponto de vista da inserção do gênero jornalístico 

no gênero publicitário, analisando um conjunto de peças publicitárias 
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impressas que tem como principal característica a citação explícita 

de textos jornalísticos específicos. Conforme atestam Barbosa e 

Casaqui (2000), o gênero jornalístico é uma das formas mais 

convencionadas na composição da retórica publicitária e muitas 

vezes é usado, explicitamente, em peças publicitárias. Bem antes 

disso, Barreto (1982, p. 213) já havia avisado que a propaganda é 

uma forma de jornalismo. “A informação continua sendo a alma da 

propaganda.” Anúncios publicitários acabam se disfarçando de 

informação. 

Essa é uma prática comum do discurso publicitário que 

recorre freqüentemente a saberes de outros campos do 

conhecimento, apropriando-se de outros discursos, de outros 

gêneros, do cotidiano ao artístico. Do mesmo modo, as novas 

expressões populares, as gírias, as frases de domínio público, 

advindas do “patrimônio vocabular da língua, viva, em constante 

expansão” são transformadas em títulos de anúncios. 

(CARRASCOZA, 2003, p. 129). 

É sabido que o casamento publicidade-jornalismo não 

constitui uma novidade, principalmente que a publicidade faz uso 

declarado de fatos reproduzidos em textos jornalísticos como 

estratégia enunciativa de citação de discurso, a fim de transferir a 

imparcialidade do discurso jornalístico para o discurso publicitário. “A 

notícia é o anúncio.” (BARRETO, 1982, p. 213). 

A pretensão deste trabalho é dar continuidade a esse 

tema, contudo com um enfoque diferenciado, à lua de outra teoria, 
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que não a da intertextualidade. O interesse está na inversão da 

perspectiva, refletindo sobre a inserção do gênero publicitário no 

gênero jornalístico. Assim como há fatos jornalísticos citados pela 

publicidade, há textos publicitários recuperados pelo jornalismo em 

manchetes, títulos de matérias e de reportagens. A proposta é 

identificar como o jornalismo se socorre da memória discursiva de 

chavões publicitários consagrados para causar impacto e atribuir 

sentidos a chamadas de matérias, encontrando semelhanças entre o 

tratamento da linguagem verbal dos títulos jornalísticos e os títulos 

publicitários e destes com a teoria do espetáculo, estabelecendo 

assim uma triangulação. 

Ainda está por ser elaborado um estudo detalhado sobre a 

presença do código lingüístico publicitário no jornalismo. Ambos 

integram-se, fundem-se, misturando suas peculiaridades. Desse 

sincretismo, do encontro desses dois mundos surge algo novo: a 

lógica da publicidade contribui decisivamente para transformar a 

natureza da linguagem jornalística, reconfigurando-a, alterando a 

retórica do jornalismo pela reforma da roupagem de títulos, 

manchetes. 

 

2 ABORDAGEM TEÓRICA DO CORPUS 

 

Barbosa e Casaqui (2000) afirmam que as fronteiras entre 

a publicidade e o jornalismo nem sempre estão desmarcadas. Desse 
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modo, antes de prosseguir, cabe estabelecer as definições 

consagradas que regem, definem, caracterizam e diferenciam título 

publicitário e título jornalístico, uma vez que todo tipo de redação 

tem regras. 

As definições mais superficiais da tarefa que cabe ao 

anúncio publicitário rezam o seguinte: “tornar familiar o produto que 

está vendendo, ou seja, aumentar sua banalidade, e ao mesmo 

tempo valorizá-lo com uma certa dose de ‘diferenciação’, a fim de 

destacá-lo da vala comum” (CARVALHO, 1998, p. 12), informando as 

características dos produtos. 

De acordo com Sant’anna (1998), o título publicitário é o 

elemento mais importante da maioria dos anúncios. O título é o 

“chamariz”. O ideal é que o título se destaque do restante do texto 

pelo tamanho, tipo e forma das letras. Escrito comumente com 

linguagem coloquial, usando a linguagem falada pelo público-alvo da 

peça publicitária, o título é marcado pela informalidade.  

Todo título apela para o interesse do leitor, sintetizando a 

promessa de um benefício. É mais provável que as pessoas leiam o 

texto se o título explorar algum elemento que desperte a 

curiosidade. “Um título enigmático, paradoxal, absurdo, inexplicável 

por si só leva o leitor a procurar a explicação dentro do texto.” 

(BARRETO, 1982, p. 217). A função básica do título de um anúncio é 

fixar a atenção, suscitar e provocar o interesse pelo conteúdo do 

texto e induzir à leitura. Para atrair e prender a atenção opta-se pela 

apresentação de algo novo. 
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Uma qualidade fundamental do título é a concisão. O 

título deve ser expresso na forma de enunciado sintético em 

benefício da brevidade e do impacto do texto publicitário para que 

possa até dispensar a leitura integral do texto. A economia de 

palavras, a austeridade na adjetivação e a escultura da frase estão 

sempre presentes na propaganda de qualidade. (IASBECK, 2002). 

A linguagem jornalística, por sua vez, segue formas 

padronizadas e bastante difundidas – cujas regras podem ser 

facilmente encontradas em manuais de redação e estilo de 

instituições como Editora Abril e jornal Folha de São Paulo. 

O título jornalístico é o espelho da notícia. Releva ao leitor 

o assunto de cada história. É considerado um dos elementos chaves, 

uma vez que força à ação, desperta o interesse e conduz o leitor 

diretamente à notícia. É o anúncio da notícia, a isca à leitura da 

reportagem. 

Da mesma forma que o título publicitário, o título 

jornalístico, também chamado de manchete, tendo em vista que é 

título principal da matéria, recebe destaque gráfico (tem corpo 

maior, está na cabeça da página, ocupa o maior número de 

colunas). Igualmente prioriza a concisão e a objetividade. Candiani 

(2000) atesta que a credibilidade é outro valor relacionado à prática 

jornalística. 

A partir da afirmação de Lage (1993) de que a função 

essencial do título é anunciar e “vender” a notícia, indaga-se: se a 

notícia precisa ser anunciada e vendida, então ela passa a ser 
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tratada como um produto? Logo, se ao título jornalístico cabe a 

função de anunciar o “produto” notícia, então ele passa a ser um 

anúncio e conseqüentemente passa a incorporar as mesmas 

características de um título publicitário? Ou seja, além da informação 

há o atrativo da embalagem. Diante disso, fecha-se a equação: se a 

notícia é um produto, inscrita na lógica do consumo, ela tem por 

função principal informar. Para tanto, todavia, necessita seduzir a 

audiência, conquistando-a, chamando a sua atenção, como bem faz 

a publicidade. Por que não alcançar tal objetivo divertindo? 

Nesse aspecto, a publicidade e o jornalismo permanecem 

caminhando lado a lado. Segundo Ron Seichrist, diretor da Miami Ad 

School, em matéria publicada pelo jornal Zero Hora 

(ESPECIALISTA..., 2002, p. 23), cada vez mais a publicidade se torna 

entretenimento. Não um entretenimento puro como o cinema e a 

música, mas um entretenimento camuflado, disfarçado. O jornalismo 

caminha no mesmo sentido. Além de fornecer informações, os 

noticiosos podem ser produzidos como verdadeiros espetáculos. 

Toda notícia pode ser tratada como espetáculo. As pessoas podem 

ser informadas de maneira divertida. Pelo menos é o que prega 

Lypovetsky (1989). 

A publicidade e o jornalismo pretendem e devem, por meio 

de um dos instrumentos da linguagem - a palavra -, convencer o 

receptor a consumir a informação fornecida. O jornalismo informa a 

respeito da realidade e a publicidade, apesar de ser promessa de 

beleza e sedução das aparências, fornece informações no momento 

do consumo. Para Marshall (2002), pela flexibilidade e relatividade 
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pós-modernas, cria-se uma mesma estrutura de linguagem e a 

notícia deixa de apresentar informação e passa a oferecer 

persuasão, carregando consigo a dupla perspectiva de informar e 

persuadir. Em cada notícia, vai-se muito além do ofício de informar. 

Para bem entender o que está se propondo, é fundamental 

aprofundar a noção de informação divertida e jornalismo-espetáculo. 

O referencial teórico está centrado nestes estudos e serve de cenário 

para discutir a interação entre o universo publicitário e o universo 

jornalístico, para entender os motivos pelos quais os títulos de 

matérias publicados pela revista Veja apresentam tratamento de 

linguagem verbal pautado nos títulos publicitários. 

O princípio está naquilo que Gomes (2003) denomina de 

“novas formas da indústria da informação”. A indústria da 

informação surge quando o mundo dos negócios se dá conta de que 

a informação pode se transformar em um negócio cujas transações 

se realizam com duas categorias novas, os consumidores de 

informação e os anunciantes. Os meios passam a ser orientados 

economicamente pela relação com anunciantes e consumidores. 

Como a indústria da informação não sobrevive com a venda direta 

ao consumidor, estabelece-se uma relação de dualidade entre o 

setor de informação e o anunciante. De um lado, o setor da 

informação oferecendo a atenção pública, a audiência aos 

anunciantes, alavancando recursos publicitários para manutenção 

das suas atividades. De outro, os anunciantes “comprando” a 

audiência em troca da visibilidade para os seus produtos. 
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Gomes (2003) aponta para a percepção errônea de que 

cinema, rádio, imprensa e televisão são apenas meios de 

comunicação de massa. Somente uma enorme simplificação impede 

de ver que eles ganharam formas industriais. O campo jornalístico 

passou a ser visto como um sistema. Como todo sistema, possui um 

produto, a notícia, capaz de despertar interesse do público como 

qualquer outro, vendendo-se, portanto, para ter êxito comercial. E, 

como todo produto, possui concorrentes que competem pela 

atenção do público. 

 

O negócio aqui consiste em produzir e colocar no mercado, em 
situação de concorrência, informação de boa qualidade, 
diversificada, conforme os tipos de consumidores e as suas 
demandas específicas e, sobretudo, atualizada. Além disso, é 
preciso cativar uma audiência mediante a informação que se 
oferece para vender ao anunciante a sua atenção. Todo o 
negócio se apóia, então, na capacidade de capturar a atenção 
do destinatário da informação. (GOMES, 2003, p. 15). 

 

A lógica do consumo, reproduzida, reforçada, comprovada 

pela publicidade e transposta para o jornalismo, fica bem demarcada 

neste espaço. Quanto maior o número de exemplares vendidos, 

maior o número de anunciantes e de recursos financeiros. Impera a 

perspectiva do lucro, auxiliando nas definições e escolhas 

estratégicas. Para tanto, é vital que o produto (notícia) oferecido nos 

meios de comunicação de massa conquiste a audiência, faça-se 

notar, chame e prenda a sua atenção. A sedução e o entretenimento 

são apontados por Gomes (2003) como soluções para esta tarefa, 
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sem abdicar, no entanto, da informação. Estética e informação 

simultaneamente. 

Consagrada à fatualidade e à objetividade, como diz 

Lipovetsky (1989), um produto da indústria da comunicação de 

massa, ora orientado pelos princípios da informação de larga escala, 

adapta-se a exposição de tipos lúdico e estético; adere aos 

imperativos da sedução, conservando uma parcela de seriedade. 

Informa, claro, mas no prazer, na renovação, na distração, na 

perspectiva do lazer. 

Tanto os produtos da cultura de massa quanto a 

publicidade lutam pela atenção das audiências. Os formatos e 

linguagens (discursos, enunciados) dos produtos são instrumentos 

indispensáveis na disputa, além de diversos outros dispositivos e 

estratégias. 

A sedução é um dos instrumentos mais eficazes na 

construção de mensagens publicitárias aplicadas no convencimento 

do consumidor, despertando a sua atenção e o seu interesse, 

estimulando o desejo e motivando a ação. O mesmo vale para o 

jornalismo, onde “a sedução fixa igualmente as atenções, capta a 

audiência, aumenta o desejo de ver, de ler, de ser informado.” 

(LIPOVESTSKY, 1989, p. 234). 

A linguagem publicitária é especialista na arte de 

dramatizar os conteúdos que produz, transformando o real em 

ficção. O drama faz parte da lógica do entretenimento (GOMES, 
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2003) que, em conjunto com a diversão e a distração, segura a 

audiência. 

As regras do sistema publicitário tornaram-se as regras do 

sistema jornalístico. Não se pode pressupor o plágio, a cópia por 

parte jornalismo. Pode-se sim nomear de igualdade de idéias, 

empréstimo ou apropriação de recursos e técnicas elementares da 

publicidade. Expediente idêntico é usado corriqueiramente pela 

publicidade, e não só em relação ao jornalismo. 

Gomes (2003) diz que os códigos e gramáticas dominantes 

na comunicação de massa são também os códigos e gramáticas das 

audiências. Lipovetsky (1989) considera que a mídia não fez senão 

conformar-se às novas aspirações da massa: entretenimento, 

espetáculo. Se os códigos da audiência e as novas aspirações da 

massa são verdadeiramente estes, deduz-se, grosso modo: a massa 

quer pão e circo. Notícia, portanto, também é circo. 

Tomando por modelo a linguagem publicitária, as revistas 

informativas do universo jornalístico têm sofrido curiosas 

metamorfoses, com modificações profundas de forma. Prevalece a 

forma sobre o conteúdo. Debord (1997) já alertava que o que é 

espetáculo é fundado na mudança. É justamente a imposição da 

lógica publicitária que deu origem aos conceitos de jornalismo 

híbrido, jornalismo transgênico (MARSHALL, 2002) e jornalismo soft 

(CANDIANI, 2000). 
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Os parâmetros de seleção, de organização e de apresentação 
da informação tendem a responder aos mesmos princípios que 
há algum tempo vêm sendo identificados como estruturadores 
da comunicação de massas: o entretenimento, como base de 
referência, a ruptura, a diversão e a dramaticidade como seus 
subsistemas. (GOMES, 2003, p. 14). 

 

Gomes (2003, p. 11) instaura a noção de ruptura com uma 

regularidade, já que esta não fomenta a curiosidade. O cotidiano e a 

mesmice não provocam o efeito de estranhamento capaz de acionar 

a atenção. A ruptura da regularidade se estabelece com a “presença 

do inédito, do diferente, da transgressão, do espetacular, da 

novidade, do choque, da mudança – tudo isso faz parte de uma 

lógica da ruptura”. É o rompimento com padrões preestabelecidos. É 

a opção pelo extravagante, pelo inabitual, pelo inesperado, pelo 

exorbitante, pelo desmedido, pelo extraordinário, pelo excepcional. 

Mesmo a informação, profundamente distante da ficção e 

da diversão, precisa se aproximar da lógica que prevalece na forma 

e nos meios de expressão da comunicação de massa: a lógica do 

entretenimento. “Contrariamente às teses dos acusadores do 

Estado-espetáculo, não há que traçar uma linha de demarcação 

rígida entre informação e divertimento”, diz Lipovetsky (1989, p. 

201). Altera-se a concepção de notícia, carregando consigo a idéia 

de uma mensagem que comunica algo novo, uma novidade 

interessante, submetida a uma linguagem teatral. A informação 

contemporânea transmite um conjunto de conhecimentos e fatos 

atuais de uma maneira divertida, lúdica e sedutora. O raciocínio da 

informação é manter o consumidor da informação entretido. 
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Estabelece-se, desse modo, uma nova forma de 

jornalismo que busca a maior influência sobre o comportamento da 

audiência (SILVA, 1997), embora seja impróprio dizer que as formas 

de jornalismo de informação de interesse público, neutro, objetivo, 

ampliador do debate social tenham desaparecido. O mais justo é 

visualizar diversas formas de jornalismo operando ao mesmo tempo 

no interior da indústria da informação. Gomes (2003, p. 36) 

sentencia: 

 

nesse momento as coisas estão pendendo na direção do 
jornalismo-espetáculo, com muita intensidade na televisão com 
menor intensidade em certos tipos de jornalismo impresso 
diário, passando-se aí pelas revistas semanais e pelo jornalismo 
especializado.  

 

Admite-se assim a aplicabilidade do conceito de jornalismo-

espetáculo ao gênero jornalístico impresso, gênero este que passou 

a considerar a leitura como um jeito de passar o tempo livre e a 

produzir informação para o consumo distraído, para o lazer, para o 

entretenimento, onde o texto curto, direto e forte predomina sobre o 

discurso argumentativo clássico. Sob certo aspecto, também Debord 

(1997) concorda que tanto a publicidade quanto o consumo direto 

de divertimento e, inclusive, a informação são formas particulares de 

espetáculo. 

Parece que a causa primogênita do surgimento dessa nova 

forma de jornalismo, o jornalismo-espetáculo, advém da necessidade 

de a indústria da informação apresentar novas fórmulas para 
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prender a atenção dos leitores, enquanto consumidores. Isso se 

torna mais fácil pelo entretenimento, embora haja outra razão para 

essa mudança de atitude. Lipovetsky (1989) culpa a presença 

maciça de canais e mídia especializados concorrendo. Quanto mais 

houver meios em estado de concorrência, mais o princípio de 

sedução será implacável. A simbiose entre informação e divertimento 

é fruto da competição entre os meios de comunicação. Como quase 

todo o jornalismo brasileiro se tornou um negócio, o entretenimento 

é uma forma de propagá-lo. 

 

3 ANÁLISE DO CORPUS 

  

A partir da pesquisa bibliográfica em obras relacionadas ao 

campo da publicidade e do jornalismo, busca-se apresentar a 

mecânica e os códigos que os unem. Para maior clareza do que 

precede, o corpus escolhido são alguns títulos de matérias 

jornalísticas extraídos aleatoriamente das diversas editorias de Veja, 

a revista semanal de maior tiragem no Brasil, a fim de observar não 

só a aproximação do título jornalístico com o título publicitário, mas, 

sobretudo a inscrição do primeiro na categoria de jornalismo-

espetáculo. Era essencial que o objeto de análise, o corpus 

estabelecido, fosse enquadrado em um pano de fundo, cumprindo a 

função de ilustrar a teoria. 
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Para exemplificar, toma-se primeiramente o título da 

reportagem “Me inclui fora dessa!”, publicado na edição 1808, ano 

36, n. 25, de 25 de junho de 2003, p. 48-49. A matéria trata da 

pressão dos juízes contra a reforma da Previdência. O título apela 

para uma linguagem coloquial, composto pela língua que o público 

usa na conversa de todos os dias. A coloquialidade é utilizada 

constantemente pela publicidade, representando alguém próximo, 

em quem se pode confiar. O coloquial, marcado pela localização do 

pronome antes do verbo no início da frase, cria, por intermédio de 

uma incorreção vital, uma proximidade entre o produto (notícia) e o 

consumidor (leitor). 

A adaptação da frase natural “Me deixe fora dessa” ou 

ainda “Me exclui dessa” caracteriza limpidamente um contraste ou 

oposição entre idéias (“Inclui fora”), associação sedimentada no 

universo da publicidade. Identifica-se um agrupamento de palavras 

surrado pelo uso, uma máxima popular. “O truque está em lançar 

mão da expressão conhecida, o termo consagrado, o lugar-comum... 

num contexto incomum.” (BARRETO, 1982. p. 219). Neste caso há a 

conservação do lugar comum, ipsis literis, no título. 

Além da atração imediata que despertam, Iasbeck (2002) 

alerta que essas estruturas garantem grande economia de texto. 

Carrascoza (2003) avalia que as expressões consagradas pelo uso 

são verdadeiros argumentos de autoridade, dispensando o 

pensamento reflexivo sobre o que afirma. A comunicação imediata 

requer uma leitura interpretativa rápida, sem perda de tempo e sem 

a necessidade de localização de suportes de significação, bem como 
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exige a natureza do espetáculo. “Dispensa tudo aquilo que possa 

parecer profundo, solicitar memória e referências históricas ou 

culturais, exigir um esforço de produzir raciocínios sutis e seguir 

complexas ordens de razões”. (GOMES, 2003, p. 16). Esses lugares-

comuns em excesso agradam o leitor, ávido mais por entretenimento 

do que por informação e cujo repertório lingüístico, rico ou pobre, 

permite-o compreender a mensagem sem esforço. 

O jogo de palavras, sobretudo a contraposição de idéias, 

retorna à pauta no título “Quando é bom ser má”, publicado na 

edição 1819, ano 36, n. 36, de 10 de setembro de 2003, p. 110, em 

matéria que comenta a façanha da novata atriz Ana Roberta Gualda 

em obter destaque e sucesso junto ao público e a crítica com uma 

personagem odiosa (Paulinha, novela Mulheres Apaixonadas) que 

todos amam odiar. 

O título da matéria que explana a queda na renda dos 

brasileiros, “Querida, meu salário encolheu!”, publicado na edição 

1809, ano 36, n. 26, de 2 de julho de 2003, p. 40-41, remete 

imediatamente ao filme de 1989 “Querida, encolhi as crianças”, do 

diretor Joe Johnston, no qual um cientista inventa uma máquina que 

acidentalmente reduz o tamanho de seus filhos e os do vizinho, que 

são jogados no lixo. Apesar de não haver uma relação direta entre o 

conteúdo do filme e o da matéria, ambos abordam o mesmo 

assunto, o encolhimento, a queda, a redução. O exame dos 

enunciados estabelece o princípio de analogia, a relação de 

semelhança entre duas coisas. Para Barreto (1982), escrevendo 

acerca da criatividade publicitária, o título quente pode muito bem 

http://www.eonline.com/Facts/People/0,12,40667,00.html
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ser o título de um filme, desde que aplicado em um contexto novo, 

surpreendente, como um lance de paródia. 

Estratagema semelhante ao descrito foi utilizado por Veja 

no título de três reportagens que divulgam a candidatura e a eleição 

de Arnold Schwarzenegger ao governo da Califórnia. Em “Conan, o 

governador” (edição 1815, ano 36, n. 32, de 13 de agosto de 2003, 

p. 58), “Arnold, o Abusadão” (edição 1815, ano 36, n. 32, de 13 de 

agosto de 2003, p. 58), e “E com vocês, o Governator” (edição 1823, 

ano 36, n. 41, de 15 de outubro de 2003, p. 92-93), os títulos 

revisitam dois filmes conhecidos: “Conan, o Bárbaro” e a série 

“Exterminador do Futuro”. Um bom recurso para um publicitário é 

ter sempre em mente toda a coleção de títulos de sucesso. 

Eventualmente podem ser condutores para uma mensagem, diz 

Barreto (1982). Filmes sempre foram divulgadores de idéias. No 

último título foi acionado mais um dispositivo dos títulos publicitários, 

o trocadilho. Ao apelidar Schwarzenegger de Governator, fez-se um 

trocadilho com o título em inglês de seu último filme, Terminator, ou 

exterminador. Barreto (1982) classifica o trocadilho como um artifício 

evidente, uma manobra ilusionista declarada. 

Naturalmente não se pode desprezar o fato de Arnold 

Schwarzenegger ser ator de Hollywood, uma celebridade que por si 

só atrai a atenção da imprensa, além de ser o protagonista dos 

filmes referenciados nos títulos das matérias. Nestes exemplos, que 

remontam aos títulos de filmes, os títulos jornalísticos foram 

organizados com uma linguagem que destacasse aquilo que 

entretém, que é espetacular, incomum. 
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Veja empregou o mesmo expediente, o trocadilho, 

substituindo os títulos de filmes por novelas quando publicou uma 

série de matérias acerca da novela das 8 da Rede Globo de 

Televisão, Mulheres Apaixonadas. A primeira, intitulada “Mulheres 

espevitadas”, publicada na edição 1804, ano 36, n. 21, de 28 de 

maio de 2003, p. 118, justifica que o crescimento da audiência é 

decorrente do assanhamento feminino. A segunda, “Mulheres 

revisadas”, publicada na edição 1818, ano 36, n. 35, de 03 de 

setembro de 2003, p. 113, mostra a professora de português que a 

Rede Globo contratou para evitar erros em novelas. A terceira, 

“Mulheres desperuadas”, publicada na edição 1821, ano 36, n. 38, 

de 24 de setembro de 2003, p. 131, narra a transformação de 

alguns personagens da novela que abriram mão do estilo perua. 

Os programas de televisão não escaparam de 

procedimento idêntico. O título “Domingo Ilegal”, publicado na 

edição 1820, ano 36, n. 37, de 17 de setembro de 2003, p. 118, 

parodia e altera o sentido do programa de televisão apresentado por 

Gugu Liberato no SBT, Domingo Legal, contestando-o em razão da 

entrevista com supostos bandidos do PCC que virou alvo de 

investigação judicial. 

Os filmes voltam à cena com o título “Ben vence o mal”, 

publicado na edição, ano 35, n., de 02 de outubro de 2002, p. 134, 

que elogia a atuação do ator Ben Affleck no filme Fora de Controle, 

estabelecendo um trocadilho com o nome do ator e o enredo do 

filme. 



 

 

 

101 
 

“Tudo que está contido no repertório lingüístico da 

sociedade pode e deve servir como ponto de partida para a solução” 

de problemas publicitários: clichês, lugares-comuns, gírias, alusões 

bíblicas, palavras-chave, frases célebres, ditados populares, nomes 

de canções, de livros, de filmes, em suma, tudo que se produz 

tomando a palavra como matéria-prima para elaboração de uma 

expressão verbal. (CARRASCOZA, 2003, p. 100). Da mesma maneira, 

os títulos publicitários incorporados ao patrimônio lingüístico, 

tornam-se pontos de partida para novas criações jornalísticas, 

resultando em títulos cada vez mais audaciosos e atraentes, 

substituindo a linguagem política e socialmente crítica por temos 

mais amenos no noticiário. À medida que opta por textos curtos em 

letras grandes, manchetes garrafais e chamativas para atrair e fixar 

a atenção do leitor, o jornalismo herda práticas publicitárias. 

O modelo apresentado por Carrascoza (2003) para o título 

é simples. Basta descobrir um bom ponto de partida e transformá-lo, 

quantas vezes forem necessárias, com modificação substancial de 

seu sentido. É fundamental que o título criado (ponto de chegada), 

por um lado, não perca o vínculo com o ponto de partida e, por 

outro, seja especialmente adequado ao produto anunciado ou, no 

caso dos títulos jornalísticos, ao conteúdo da matéria noticiada. 

Como exemplo, o título “Tempestade no copo”, publicado 

na edição 1854, ano 37, n., de 19 de maio de 2004, na capa de 

Veja, teve como ponto de partida a expressão popular, citada 

implicitamente, “Tempestade no copo d’água” e, obviamente, sofreu 

uma transformação, ou melhor, uma adaptação ao conteúdo da 
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matéria sobre a crise do copo no governo brasileiro, provocada por 

uma banal reportagem do jornal The New York Times em que o 

presidente Lula havia se tornado preocupação nacional pelo 

consumo de álcool. O título foi alterado porque a tempestade não se 

deu em um copo d’água, conforme a referência cultural popular 

utilizada na construção, mas sim em um copo de bebida alcoólica 

não definida, que bem poderia ser cachaça, cerveja, uísque, licor, 

vinho, entre outros. A indefinição do tipo de bebida deixa o título 

aberto, dá margem a imaginações variadas por parte do leitor e 

justifica a supressão do complemento (d’água). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Figura 1                                        
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O trocadilho, hoje desgastado, embora usado por muito 

tempo para garantir um tom bem-humorado aos títulos publicitários, 

também foi usado por Veja na chamada de capa “Brasilha da 

Fantasia” publicado na edição 1819, ano 36, n. 36, de 10 de 

setembro de 2003. A matéria pauta o fisiologismo petista no 

governo. O ponto de partida é a frase de domínio público “Ilha da 

Fantasia”. A esta raiz se anexa o prefixo “Bras”, da palavra Brasília, 

dando vida à “Brasilha” e atribuindo-na um sentido polissêmico, 

modificado, criando uma nova palavra. Para tanto, os recursos 

conotativos da publicidade são imprescindíveis e a incorreção 

proposital é fundamental. Barthes (apud JOLY 1996, p. 82) 

reconhece a especificidade da retórica da conotação, isto é, “a 

faculdade de provocar uma significação segunda a partir de uma 

significação primeira, de um signo pleno”. Esta inesperada 

rearticulação quebra a expectativa do leitor. Provoca surpresa e 

humor, armas-chave e constantes da publicidade para quebrar 

resistências. (LIPOVESTSKY, 1989). Com a originalidade acima de 

tudo e uma comunicação de excesso mediada pela brincadeira e 

pelo humor, a sedução explora o jogo, a teatralização e a 

ritualização das palavras, deturpando o sentido. Comprova-se que 

mesmo uma editoria séria como a política pode comunicar 

perfeitamente coisas sérias de maneira humorística, conquistando 

uma corrente de simpatia e, assim, notoriedade. A política passou se 

codificar por meios e modos espetaculares. (GOMES, 2003). 
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                    Figura 2 

  

A idéia preconizada por Barthes (apud JOLY, 1996) volta à 

pauta no título “Deu na telha”, publicado na edição 1805, ano 36, n. 

22, de 04 de junho de 2003, p. 84, que apresenta o faro apurado e a 

visão profissional de investidores que aplicaram com sucesso seu 

dinheiro no negócio das lojas de material de construção. Verifica-se 

aqui outra vez a associação de idéias mais comum no texto 

publicitário, a formada por analogia de significados. Cola-se à 

palavra “telha” um sentido duplo, tanto figurado (representativo, 

simbólico, conotado) – cabeça, mente, vontade, idéia - quanto literal 
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(restrito, ao pé da letra, denotado) – a telha, na companhia do 

tijolo, do cimento, compõe o ramo de materiais de construção. Em 

decorrência do sentido figurado (“Deu na cabeça”), brota a 

possibilidade de uma outra leitura interpretativa e imaginativa: “Deu 

na cabeça” no âmbito do jogo do bicho, da sorte (“Deu no bicho”, 

“Deu sorte”), permanecendo adequado ao fato de ser um negócio 

rentável e bem-sucedido. Permite-se desta forma, em uma 

elucubração, identificar ainda um terceiro sentido, proveniente de 

uma primeira significação, tornando assim a palavra “telha” dona de 

múltiplos sentidos. 

O título “Fidel dançou”, publicado na edição 1833, ano 36, 

n. 50, de 17 de dezembro de 2003, p. 80, encabeça uma matéria 

acerca da imigração de bailarinos, desertores do regime cubano, que 

fogem da Ilha em busca de melhores condições de trabalho e segue 

o mesmo raciocínio empregado. A palavra “dançou”, polissêmica, 

pode ser lida tanto no sentido literal – Fidel se deu mal - quanto no 

sentido figurado – Fidel dançou, na acepção dos bailarinos, pauta da 

notícia. Há uma palavra geradora, o centro da mensagem, que 

permite a associação de idéias. Ocorre, igualmente, um 

embelezamento na maneira de dizer. Possivelmente o efeito 

provocado pela frase “Fidel bailou”, se esta tivesse sido escolhida, 

seria equivalente. 

No caso do título “Deu na telha”, aumenta-se o leque de 

possibilidades analíticas. Segundo a teoria de Carrascoza (2003) 

aplicada ao texto publicitário, teríamos configurado o ponto de 

partida (ditado popular “Deu na telha”) idêntico ao ponto de 



 

 

 

106 
 

chegada (utilização ipsis literis da frase “Deu na telha”), porém com 

uma ampliação de significados, devido a associação de idéias e a 

adequação ao conteúdo da matéria. Encontrado o caminho criativo 

pela associação de idéias, está-se muito próximo da reprodução 

desta associação na esfera textual. Naturalmente, há 

intencionalidade explícita por parte de quem cria os títulos em 

remeter o leitor ao ponto de partida lingüístico, em associar idéias. 

De acordo com Carrascoza (2003), a publicidade é 

constituída pela associação, tanto de idéias quanto de palavras, que 

consiste em um raciocínio em que uma idéia é mesclada à outra. A 

relação associativa na publicidade é resultado de uma mistura de 

diversos discursos, amarrados, costurados, para que faça sentido. 

Percebe-se uma associação por semelhança de idéias entre 

tolerância zero e a paráfrase do título “Tragada Zero”, publicado na 

edição 1806, ano 36, n. 23, de 11 de junho de 2003, p. 64-65, que 

discorre sobre a proibição do fumo nos bares de Nova York. O título 

jornalístico desenvolvido tem sua origem em uma sentença popular, 

matriz do sentido. Diz-se a mesma coisa, mas em outras palavras, 

de outro jeito, preservando o sentido natural. É o diferente no 

interior do mesmo, em que uma frase cita outra para reafirmar uma 

de suas idéias. 

O título “Aprenda com os vencedores”, publicado na edição 

1805, ano 36, n. 22, de 04 de junho de 2003, p. 70-71 recorre a um 

remédio bastante receitado pela publicidade: o uso da função 

conativa, que se destaca pela presença do verbo no imperativo, 
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impondo alguma idéia ou dando alguma ordem (“Experimente”, 

“Desfrute”, “Faça”, “Compre”, “Corra”, “Aproveite”, “Use”). 

Também chamada de função apelativa, é uma função de 

linguagem que predomina quando a mensagem está orientada para 

o destinatário, quando há uma direção do emissor para o receptor, 

alvo da mensagem, para quem se está escrevendo. O título 

jornalístico em questão se caracteriza por um tom convocativo, um 

convite à ação, à leitura do restante da matéria que aponta as 

receitas para o sucesso na carreira, reforçado pela presença do 

imperativo também no subtítulo (“Conheça a opinião de especialistas 

e de profissionais bem-sucedidos”), título secundário colocado abaixo 

do título principal da matéria. Composto em corpo menor, o subtítulo 

acrescenta informações que completam o significado do título 

principal, como o texto de apoio no ambiente publicitário. 

A dominância da função conativa instaura uma pretensa 

proximidade com o destinatário para ocultar o caráter coletivo da 

mensagem. (CARRASCOZA, 2003). Transmite a impressão 

deformada de que a mensagem é personalizada, dirigida, 

especialmente elaborada para quem lê, individualizando o leitor, 

evitando massificá-lo, tornando-o único, exclusivo, a fim de estreitar 

a relação, de criar intimidade. 

Muitos dos títulos de matérias de Veja tem como 

característica marcante a rima. Para ilustrar, vale recordar três títulos 

rimados: 1) “Gugu sem tutu”, publicado na edição 1821, ano 36, n. 

38, de 24 de setembro de 2003, p. 130, repercute os prejuízos 
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financeiros do apresentador Gugu Liberato do SBT causados pela 

entrevista com falsos integrantes do PCC; 2) “De ator global a ator 

total”, publicado na edição 1825, ano 36, n. 42, de 22 de outubro de 

2003, p. 156-157, traça um perfil do ator Selton Mello, que 

despontou na Rede Globo de Televisão e hoje faz sucesso também 

no cinema e no teatro; 3) “O que tem na sopa do neném”, publicado 

na edição 1813, ano 36, n. 30, de 30 de julho de 2003, p. 106-107, 

aprecia o novo disco, Meu Neném, da dupla Palavra Cantada. O 

título, que instiga o leitor a desvendar quais são os ingredientes na 

sopa do neném que resultam no oferecimento de música infantil de 

qualidade, uma exceção neste terreno, faz alusão ao verso da 

música Sopa (“Que que tem na sopa do neném...”). A música se vale 

de versos elaborados de forma a serem facilmente memorizados. Por 

ser facilmente decorável e se fixar rapidamente na memória, a rima 

é freqüentemente encontrada no texto publicitário, e este, em 

conseqüência, pode ter um acabamento literário. 

Os dois últimos títulos selecionados para análise lançam 

mão de um mecanismo característico publicitário: o clichê. O 

primeiro deles, “O mais caro e mais chique”, publicado na edição 

1819, ano 36, n. 36, de 10 de setembro e 2003, p. 75, ao noticiar a 

inauguração, em São Paulo, do “maior e mais ousado de todos” 

(retirado do corpo da matéria) os empreendimentos da família 

Fasano, o Hotel Fasano, reforça palavras pela repetição (“mais”), 

adotando conscientemente um procedimento argumentativo que 

torna o discurso mais envolvente, mesmo porque, conforme já 

antecipado, não se limita a informar, mas também persuadir. A 
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palavra repetida (“mais”) empresta ao título um caráter elogioso, 

de positividade. É habitual no texto publicitário aumentar, 

supervalorizar, exagerar, abordar aspectos eufóricos e agradáveis, 

sem negatividade. Por mais estranho que possa parecer, o fato de o 

hotel ser taxado pelo título como o “mais caro” não pode ser 

considerado um aspecto negativo, pejorativo. Muito antes é um 

modo de segmentar, prestigiar, repassar status e requinte, ou seja, 

conserva o tom de elogio, afinal preço elevado, em boa parte das 

vezes, remete à qualidade equivalente. É uma prova da composição 

do título de uma notícia com enfoque publicitário. A informação é 

apresentada com a adjetivação e qualificação clássicas de anúncios 

comerciais, utilizadas para motivar o leitor à leitura. 

Por sua vez, o segundo título, “A nova casa do Aurélio”, 

publicado na edição 1833, ano 36, n. 50, de 17 de dezembro de 

2003, p. 203, parte de um clichê publicitário para explicar que o 

dicionário mais popular do Brasil mudou de editora. O clichê em 

questão diz respeito à palavra “nova”. É uma palavra antiga, mas 

que freqüenta assiduamente os anúncios, pela sua eficiência, pela 

garantia de força, impacto e porque não há nada melhor para 

substitui-la. É um apelo que chama a atenção e desperta a 

curiosidade pela novidade, por isso continua funcionando. 

Além disso, o dicionário ganha vida própria, é humanizado, 

chamado pelo nome e não pela categoria de produto que 

representa. É exatamente esta a tarefa desempenhada pela 

publicidade: estreitar relações entre produto (marca) e consumidor, 

torná-los cúmplices, amigos. Nada mais comum que amigos sejam 
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conhecidos e chamados pelo nome. Não é apenas mais um 

dicionário que troca de editora. É o Aurélio que está de mudança 

para uma nova casa. 

O texto publicitário é o habitat natural da constelação de 

clichês, do excesso de banalidades, de situações já conhecidas e 

repetidas a exaustão, de fórmulas prontas, cujo intuito é convencer. 

A reunião de lugares-comuns em volta do texto publicitário é, para 

Carrascoza (2003, p. 128), uma das estratégias que melhor define o 

seu estilo, ainda que os clichês apareçam disfarçados de pontos de 

partida. “A máxima exploração do lugar-comum faz do texto 

publicitário um discurso facilmente reconhecível”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os agentes do campo do jornalismo adaptam a 

comunicação à lógica do espetáculo. Investem na aplicação das 

técnicas propagandísticas no universo da comunicação de massa e 

rejeitam os formatos tradicionais. A comunicação passou a ser 

dominada pela tríade proposta por Gomes (2003): entretenimento, 

diversão e drama. 

Detecta-se, entre alguns títulos estudados, de um lado a 

homogeneização dos valores predominantes, diversão e sedução, e a 

ruptura com a regularidade; e de outro a heterogeneidade dos 

procedimentos, a diversificação dos artifícios sedutores. 
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Os enunciados foram substituídos pelos jogos de 

associações, pela proliferação de sentido, por uma comunicação 

engraçada, extravagante, que enfeitiça a realidade, desrealiza o real. 

(SILVA, 1997). É a era da publicidade criativa, da festa espetacular. 

(LIPOVESTSKY, 1989). 

Ao empregar clichês, jargões e chavões publicitários que 

lhe garantem vantagens junto à audiência, o jornalismo impresso 

busca nas fórmulas fáceis a repetição das experiências bem-

sucedidas na publicidade. É bastante razoável propor que as 

características predominantes no jornalismo-espetáculo são oriundas 

da publicidade. O jornalismo-espetáculo tem como modelo de 

linguagem a publicidade. Ganha um reforço a concepção de que o 

jornalismo se apropria de técnicas naturais do texto publicitário, bem 

como a publicidade “recolhe sua matéria-prima onde quer que 

encontre material expressivo.” (IASBECK, 2002, p. 76). Não chega a 

ser uma imitação, mas sim a necessidade de se enquadrar na 

indústria do espetáculo, atingindo um grande contingente 

consumidor. 

Não causa espanto que a publicidade utilize um conjunto 

de artifícios persuasivos que não são propriamente de seu discurso. 

Ela sempre empregou recursos lingüísticos que tornam seu discurso 

mais atraente. A novidade está no fato do jornalismo se interessar 

pela publicidade, não como meio de trabalho, mas como matéria-

prima para a criação de seus textos. Os títulos publicitários passam a 

fazer parte do universo lingüístico, podendo ser utilizados como 

matéria-prima para títulos jornalísticos. 
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De maneira nenhuma se cogita a possibilidade de que os 

títulos tradicionalmente identificados do jornalismo impresso sejam 

ruins, haja vista que eles predominam, enquanto os demais, aqui 

analisados - que inclusive permanecem formatados dentro das 

técnicas elementares do jornalismo -, são um fenômeno atípico. 

Talvez o que lhes falte é um melhor desempenho na tarefa de 

convencer e persuadir. Como bem lembra Lipovetsky (1989, p. 199), 

“já não basta dizer a verdade, é preciso dizê-la sem entediar, com 

imaginação, elegância e humor. As piscadelas divertidas, os 

pastiches vão para a linha de frente.” As reportagens devem conter 

elementos anedóticos, devem distrair, prender a atenção. 

É visível que na imprensa escrita o processo de sedução se 

traduz pelo uso cada vez mais freqüente do estilo humorístico e 

descontraído nos títulos e chamadas. O código humorístico, 

habitante do saber publicitário como uma das soluções criativas mais 

evocadas e eficazes, passa o registro da informação para a lógica 

lúdica. Não há uma negação do estilo jornalístico. Há a introdução 

de um estilo da negação, um estilo marginal (da ordem do que ainda 

permanece à margem) que revoluciona, que provoca o choque, que 

renova, que instaura uma ruptura. Um estilo espelhado na retórica 

publicitária: a linguagem enxuta, precisa, direta e incisiva. 

Os títulos jornalísticos utilizam os mesmos elementos de 

persuasão observados comumente nos títulos publicitários. São dois 

mundos – o jornalístico e o publicitário -, mas a mesma retórica, o 

que cria um clima de harmonia e afinidade entre os títulos 

publicitários e jornalísticos. 
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Será este o resultado de uma mudança de paradigma já 

completamente consolidada? Todos os meios impressos já aderiram 

a esse estilo? Em todos já se deu a ruptura? Será que algum deles 

escapa da lógica da informação? A revista Veja é precursora de um 

novo estilo? Será copiada pela concorrência ou copiou um estilo? 

Qual é o tempo histórico da ruptura, o marco inicial? O jornalismo-

espetáculo, transgênico, hídribo ou soft, seja qual a nomenclatura, 

representa um fenômeno antigo e já disseminado? Ou será uma 

novidade, uma invenção? Por que motivo o discurso jornalístico faz 

uso de ferramentas do discurso publicitário se conta com maior grau 

de credibilidade e legitimidade? Será porque as estratégias são 

camufladas, pouco perceptíveis e o consumidor distraído e 

impaciente, nem distingue anúncio publicitário de matérias 

jornalísticas? O conceito de espetáculo explica uma grande 

diversidade de fenômenos aparentes. Todavia, deixa outros 

entreabertos. Estas inquietudes que perambulam por este estudo 

são apenas algumas lacunas a serem preenchidas por estudos 

futuros. 

Tais inquietudes deixam a sociedade em cima do muro. De 

um lado os críticos ao espetáculo, para quem a linguagem da 

comunicação está perdida. De outro, os defensores do espetáculo. O 

que ninguém nega é a existência do espetáculo, um exagero, uma 

extravagância da mídia. “(...) comunicar, pode às vezes chegar a 

excessos.” (DEBORD, 1997, p. 171). 

O casamento democrático da informação e da animação 

espetacular, previsto por Lipovestsky (1989), solidifica-se quando a 
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comunicação jornalística impressa se estrutura no espetacular, na 

sedução pura. Novos valores ligados à prática jornalística, fundados 

no divertimento, vão tomando corpo. No lugar da rigidez 

regulamentar, a sedução, o divertimento lúdico. Dito de outro modo, 

os títulos jornalísticos informam, persuadem e divertem. 

Como já visto, a publicidade passeia sem maiores 

dificuldades entre os títulos jornalísticos. O fato dos títulos 

publicitários atingirem seus objetivos expressivos faz com que 

ingressem no repertório das camadas populares, mas, sobretudo, 

dos meios de comunicação de massa. O reaproveitamento de 

fórmulas estereotipadas evita que a palavra passe pelo processo de 

pensamento e simbolização. Evidentemente, os princípios do 

jornalismo são preservados a fim de manter um distanciamento do 

texto publicitário, muito embora não descaracterize o que é notório: 

os títulos jornalísticos espetacularizam com o intuito de chamar a 

atenção e para isso lançam mão de dispositivos da linguagem 

publicitária. Em suma, a absorção do gênero publicitário pelo gênero 

jornalístico tem a função de espetacularizar para capturar a atenção 

da audiência. 

É urgente esclarecer o leitor quanto a alguns aspectos 

relevantes que podem se constituir em limitadores deste estudo. A 

função lúdica se encontra nos meios de comunicação jornalística 

também na forma de histórias em quadrinhos, palavras, cruzadas e 

charges. Descartam-se esses elementos do foco de interesse. O 

mesmo vale para o sensacionalismo, ancorado preferencialmente na 

linguagem visual. 
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