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Resumo 
 

Esta pesquisa buscou investigar as variações linguísticas ocorridas na publicação de 

notícias em dois jornais da cidade de Manaus – A Crítica e Maskate. Trata-se de um 

estudo sobre o aspecto de uso da língua sob a perspectiva sociolinguística que trata a 

língua como um fenômeno social que sofre influência externa. A língua muda de acordo 

com as situações de uso, assim as variações ocorrem segundo as escolhas dos usuários. 

Através do método quali-quantitativo, buscamos contrastar as características linguísticas 

voltadas para cada público-alvo. E com a aplicação de um questionário, foi possível 

sondar a confiabilidade dos conteúdos diante dos seus leitores. 
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Introdução 

 

Segundo Neves (1997), a língua como competência comunicativa é a capacidade 

que os falantes têm, não apenas de acionar a produtividade da língua, mas de proceder a 

escolhas comunicativamente adequadas. A língua passa por constantes processos de 

variação e mudança. E ela não se restringe ao conteúdo da gramática normativa, já que, 

segundo Bagno (2003), esta é apenas uma pequena parcela do universo bem maior e 

complexo que é a língua. Com os estudos da Sociolinguística, podemos olhar a língua 

como um fenômeno social e cultural, mostrando a complexidade das relações. Assim, a 

sociedade influencia diretamente na língua ou a língua na sociedade (CUNHA; 

CINTRA, 2007). 

Sob a perspectiva da língua como fenômeno social, pretendemos observar o 

discurso usado pelos dois jornais em toda a sua extensão. Assim, conseguimos analisar 

a utilização da língua em diferentes situações, pois cada jornal trabalha voltado para 
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alcançar um público diferente, composto por pessoas de classes sociais distintas e com 

variados níveis de escolaridade.  

Este artigo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica financiada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e teve como 

objetivo apontar as diferenças no uso da linguagem na publicação de notícias em meios 

de comunicação da mesma espécie, mas que são voltados para públicos diferentes, 

Jornal A Critica e Maskate. Visto que os dois têm perspectivas diferentes, pois um tem 

o caráter mais tradicional, mais formal e o outro trabalha com a linguagem mais 

popular. Portanto, o discurso muda de acordo com a situação e o público a ser atingido, 

como uma tentativa de identificar-se e fidelizar aqueles que os interessam. 

O estudo foi realizado a partir do método quali-quantitativo, através do qual 

foram coletados os dados para análise. As fontes para coleta foram dois dos jornais 

impressos do estado do Amazonas, A Crítica e Maskate. Dia a dia, observamos o tipo de 

linguagem que eles utilizam e os recursos linguísticos usados como forma de chamar a 

atenção das pessoas.  

Partimos de um nível mais contrastivo analisando os dois jornais de forma geral, 

para, assim, concluirmos que tipo de variação da língua foi utilizado. E, também, foi 

feita uma análise no âmbito particular de cada jornal, observando também a diferença na 

linguagem ocorria na sua essência, podendo mudar de acordo com o conteúdo da notícia 

a ser mostrada. Assim, foi possível tirar as conclusões sobre a adequação da linguagem 

em duas esferas: o foco do jornal (público e ideal) e o tipo de notícia de cada um. 

Foi aplicado um questionário aos leitores para investigar a credibilidade das 

notícias de cada jornal. Com isso, também, foi possível avaliar o valor que as pessoas 

atribuem a determinadas variações da língua. Após a coleta, os dados foram analisados 

a luz dos princípios da Sociolinguística que estuda a língua e suas relações com o social 

e o cultural. Foram consultadas trinta e duas (32) pessoas, divididas em dois grupos: 

grupo 1 com 16 informantes com ensino superior completo ou em conclusão; e grupo 2 

com 16  com escolaridade entre os níveis fundamental e médio.  

 

 

2.  Fundamentação Teórica 

 

Estamos na era da comunicação, rodeados de informação, vindas de diversos 

meios. Com o avanço tecnológico, os meios de comunicação estão se transformando, 
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para conseguir competir em um mercado em que as mídias digitais são evidentes e se 

tornando as principais fontes de informação da sociedade. Diante dessa nova realidade, 

os jornais impressos buscaram uma adequação em sua estrutura para alcançar uma 

parcela maior de consumidores, como forma de sobrevivência no mercado.  

No mundo capitalista e globalizado, a informação tornou-se uma necessidade 

para qualquer pessoa. “Na sociedade do século XXI, ser bem informado é um elemento 

de primeira necessidade” (FIGUEIREDO, 2011, p. 2). A informação deixou de ser um 

assessório e passou a ser essencial, de forma a influenciar na vida das pessoas. No 

entanto, as notícias são entendidas pelas pessoas de forma diferente, variando de acordo 

com o nível de instrução de cada um. Assim, pessoas menos escolarizadas podem ser 

influenciadas mais facilmente. Amaral afirma que ser bem informado inclui uma pessoa 

num grupo social: 

As pessoas lêem jornais não apenas para se informar, mas também 

pelo senso de pertencimento, pela necessidade de se sentirem 

partícipes da história cotidiana e poderem falar das mesmas coisas 

que todo mundo fala. O ato de ler um jornal e de assistir a um 

programa também está associado a um ritual que reafirma 

cotidianamente a relação das pessoas com o mundo (AMARAL, 2005 

apud FIGUEIREDO, 2011, p. 2) 

 

 Com essa necessidade de adquirir informação, percebemos um novo público 

para a mídia impressa, as classes C e D. Então, os meios buscaram tornar os jornais 

mais acessíveis a esse público. Em princípio, os jornais impressos eram fonte de 

informação, principalmente, das classes A e B, uma vez que outras pessoas não tinham 

acesso a eles, devido a alguns fatores, como o baixo nível de escolaridade, falta de 

interesse em buscar informação ou pela baixa renda, o que os impedia de comprá-los. 

Hoje, apesar do advento da internet, ela ainda não é acessível a todos. 

Com isso, para alcançar esse novo público leitor, criaram-se os jornais 

populares. Essa nova modalidade de se fazer notícia trouxe um conteúdo adequado aos 

supostos interesses dessas pessoas, procurando publicar notícias sobre fatos que estejam 

inseridas na sua realidade. Além da utilização de uma linguagem mais simples, já que a 

maiorias das pessoas dessas classes, provavelmente, não têm acesso a uma educação de 

qualidade, pois estão inseridos em regiões periféricas, onde as ações do poder público 

são deficientes ou, muitas vezes, não chegam. As falhas no sistema de ensino público 

brasileiro se mostram no baixo grau de escolaridade dos moradores dessas áreas. Tudo 

isso se reflete em um dia-a-dia com alto índice de violência e diversos outros problemas 
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socioeconômicos. Dentro desse contexto, os jornais buscam trabalhar com essa verdade; 

trabalham com notícias de fatos relativos ao cotidiano do seu público-alvo, ou seja, no 

caso das classes C e D, tendo a temática da violência como principal pauta para os 

jornais populares.  

Dines (s.d. apud MARQUES DE MELO, 1976, p. 76) “preconiza uma 

identificação visceral entre o jornal e seu público leitor, em função do que seria definida 

a linha editorial e a partir do qual seria conduzida a política de captação de anúncios”. 

Assim, os jornais adaptam os seus conteúdos aos seus públicos-alvo. Ele considera que 

“a discrepância entre o que querem os donos de jornais e o que 

querem os leitores poderá ser fatal se consideramos que no 

aperfeiçoamento da sociedade os jornais, cada vez mais, assumem o 

papel de serviço publico, verdadeiros portadores ou câmaras-de-eco 

do grupo social que representam”. (DINES, s.d apud MARQUES DE 

MELO, 1979, p.47).  

 

No que se refere a esses jornais, temos a total adequação do conteúdo aos 

objetivos dos veículos. A temática dos assuntos noticiados, a variedade da língua, e os 

anúncios seguem os interesses das pessoas que são os possíveis leitores dos jornais. 

Pereira discorre sobre as peculiaridades de cada jornal:  

“Estamos convictos de que o texto jornalístico na atualidade conta 

com grande prestígio porque há uma plêiade de excelentes jornalistas 

contribuindo talentosamente nas redações para sua elaboração. Tais 

escritos são estruturados à perfeição, com clareza e objetividade, mas 

nunca destituídos, entretanto, da criatividade e da inovação que o 

veículo requer. Cada um possui sua marca, seu estilo, enriquecendo 

sobremaneira a língua materna, aproveitando-lhe todos os recursos 

disponíveis [...]”. (PEREIRA, s.d In: MOURA (org.) 1999, p. 369) 

 

O ato de comunicação depende diretamente da competência linguística dos 

falantes da língua, mas, nos comunicarmos, não basta essa competência, pois se faz 

necessário adequar o que se diz aos contextos estabelecidos durante o processo 

comunicativo, o que chamamos de competência comunicativa. Diante dos princípios da 

Sociolinguística, a língua se caracteriza pelos constantes processos de variação pelos 

quais passa, uma vez que nos processos comunicativos usamos diversas variações 

linguísticas. Ao nos comunicar, devemos utilizar a língua de forma adequada ás 

situações de uso.  

Diante de todas as nossas atitudes, não só no que diz respeito à língua, deve ser 

posto em evidência diante do objeto a quem se dirige. No âmbito do uso da língua, 

temos que optar por uma variante, que vai ser escolhida com base no objetivo do 

escritor e nas características do interlocutor.  
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Van Dijk destaca que 

Sabemos que as opções linguísticas entre maneiras alternativas de 

expressar um determinado significado são orientadas pelos objetivos 

gerais da interação a ser estabelecida bem como pelas características 

do público leitor, pelo grau de formalidade e tipo de situação 

comunicativa leitura. (Dijk, 1992 apud DIAS In: MOURA (org.), 

1999, p. 107) 

 

A Sociolinguística faz a distinção entre os tipos de variação que ocorrem na 

língua de acordo com suas características: variações diafásicas, baseadas na idade; 

diatópica, referente às diferenças entre locais geográficos; e a diastrática, ligada às 

variações na escala social. Segundo Labov, (1976 apud SILVEIRA, 2011) critérios 

como renda, nível de escolaridade e raça produzem variedades. No caso dos jornais, a 

variação no uso da língua está ligada diretamente a escala social, já que os jornais têm 

interesses em públicos de classes sociais e/ou com nível de escolaridade distintos. Para 

Bagno (2003) o grau de diversidade na língua portuguesa se deve não só a extensão 

territorial, mas principalmente a injustiça social. Ele afirma “são essas graves diferenças 

de status social que explicam a existência, em nosso país, de um verdadeiro abismo 

linguístico entre os falantes das variedades não padrão – que são maioria – e os falantes 

das (suposta) norma culta”. (BAGNO, 2003, p.16) 

A maioria dos jornais se vale da variante padrão da língua como forma de status 

social. Enquanto isso, em algumas situações, a grande maioria da população, falantes 

das variedades não padrão da língua, variantes desprestigiadas “deixam de usufruir 

diversos serviços a que tem direito simplesmente por não compreenderem a linguagem 

empregada” (BAGNO, 2003, p. 17).  Segundo o autor, isso não significa que os textos 

devem ser escritos seguindo parâmetros da norma não padrão, mas que seria necessário 

que todas as pessoas tivessem acesso a uma educação de qualidade e tivessem a 

capacidade e reconhecer uma e outra (BAGNO, 2003). 

Para Marcuschi (2001), as relações sociais no mundo contemporâneo são 

fortemente influenciadas pela escrita, por isso até mesmo indivíduos analfabetos 

desenvolvem algumas práticas de interação com a língua escrita para interagirem 

socialmente. Isso se torna viável através das práticas sociais de letramentos, que são 

originadas e desenvolvidas à margem da escola. Assim, o autor contesta a ideia de que a 

escola seja a única agência de letramento e propõe que seja possível a existência de 

analfabetos letrados. Essa posição teórica pressupõe a existência de usos linguísticos 

que se desenvolvem à margem das influências dos processos formais de escolarização. 
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São as práticas sociais de letramento, que revelam os modos de interação verbal, 

realizados através da língua oral e/ou escrita, efetuados por sujeitos sócio-histórica e 

culturalmente situados.  

 

3. A Pesquisa 

 

A origem dos jornais no Brasil nos mostra um histórico de restrição, ou seja, o 

acesso à informação era restrito às classes com maior poder aquisitivo, a elite do país, e 

que primavam por o uso de uma linguagem culta e prestigiada.  

O tradicionalismo permaneceu, pois a maioria dos jornais preza a utilização da 

variante padrão da língua portuguesa. A utilização do registro formal da língua é, 

segundo Nilson Lage, “uma imposição de ordem política, esteja ou não em lei. A 

pressão da sociedade valoriza seu emprego e qualifica de erro todo desvio.” (LAGE, 

2004, p.37).  Ele reconhece a existência de variedades na língua e afirma que a 

variedade coloquial, do ponto de vista da comunicação seria mais eficiente, pois é 

compreensível tanto pelas pessoas escolarizadas como pelas não escolarizadas. Assim, é 

louvável que se faça uma conciliação entre os interesses – a comunicação eficiente e a 

aceitação social.  

Diante das mudanças nas perspectivas culturais, sociais e tecnológicas, a 

informação tem se transformado e busca se adaptar aos novos contextos estabelecidos. 

Assim as mídias digitais têm se destacado entre os outros meios de comunicação mais 

usados. Porém, estes avanços não abrangem a parcela da população inserida nas classes 

menos privilegiadas na mesma proporção com que chega àquelas com maior poder 

aquisitivo. Esta goza de maiores privilégios no tocante ao acesso à tecnologia. 

Hoje, além dos jornais tradicionais, o acesso à informação através da mídia 

impressa mudou, pois o século XXI trouxe uma nova modalidade de se fazer jornal, os 

jornais populares. O que levou mais informação para as camadas menos favorecidas. 

Ao observar o contexto da capital amazonense, segundo uma pesquisa realizada 

pelo Instituto Ipsos Marplan, feita em janeiro de 2010, Manaus é 2ª capital que mais lê 

jornais, totalizando 71% da população, ficando atrás apenas da capital gaúcha, com 

73%
4
. 

Os jornais que estão sendo analisados – A Crítica e Maskate – têm estruturas 

diferentes e usam variações da língua diferentes. No primeiro, vemos a dominância da 

                                                 
4
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variedade padrão da língua; enquanto que no segundo temos uma mescla entre variação 

padrão e de uma variedade escrita bem próxima da oralidade, presente principalmente 

nas notícias que se inserem na temática violência. 

 

3.1 Jornal A Crítica 

 

O jornal A Crítica foi fundado em 19 de abril de 1949 e é de propriedade da 

Rede Calderaro de Comunicação (RCC). Suas edições são diárias e tratam de variados 

assuntos de interesse público. É dividido em cadernos, sendo seis deles nos dias de 

semana, dez aos sábados e treze aos domingos. Seu público é, principalmente, as classes 

A e B. 

A Crítica utiliza em suas notícias, predominantemente, a norma padrão da língua 

seguindo as regras da gramática normativa do Português. Porém, devido à massificação 

da informação, o léxico adotado por ele é mais simples e acessível, com uso de 

vocábulos correntes, de uso imediato e entendimento irrestrito, ou seja, sem muito 

rebuscamento.  

Como prezam as normas de redação jornalística, o jornal prima pela utilização 

de uma linguagem objetiva e clara, lançando mão de recursos visuais como parte da 

referenciação dos fatos. Assim, o compromisso com a verdade das notícias é reforçado 

através do uso de imagens. A notícia, enquanto mercadoria, envolve interesses 

econômicos, políticos e empresariais. Portanto, esses interesses regulam a produção e o 

conteúdo dessa notícia. Nesse contexto, a produção da informação é planejada 

estrategicamente, baseada nas características do público ao qual se pretende chegar. 

Assim, a produção inclui recursos linguísticos e conteúdos propositalmente escolhidos. 

 No caso do jornal A Crítica, seu público-alvo está classificado economicamente 

nas classes A e B. Portanto, é uma faixa de mercado com um poder aquisitivo maior - 

visto que uma edição custa R$1,50, valor relativamente alto se comparado a outros 

jornais de circulação na cidade. A edição do jornal envolve temas que fazem parte da 

realidade de seu público – que vai desde pautas a anúncios publicitários. 

Não podemos afirmar que os leitores desse jornal são apenas pessoas dessas 

classes sociais, uma vez que vemos apenas o público-alvo do jornal, analisando somente 

a visão do jornal para com os seus objetivos de abrangência e não observamos a visão 

que parte dos leitores para os jornais. 
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3.2 Jornal Maskate 

 

O jornal Maskate se enquadra no perfil do jornalismo popular. Apesar de haver 

outros jornais que se enquadram neste perfil na cidade de Manaus, ele se destaca devido 

ao seu lado inusitado e bem humorado de noticiar fatos. Ele se divide, quase sempre, em 

nove seções, divididas de acordo com o assunto. E mantém seu foco nas classes C e D, 

pessoas de menor poder aquisitivo e nível de escolaridade baixa. O informativo tem 

circulação gratuita e é distribuído em vários pontos da cidade em lojas de comércio 

popular.  

Todas as edições abordam temas se relacionam com os interesses das pessoas 

que possivelmente são os leitores frequentes desse jornal. Por ser um jornal pequeno, 

com estilo tabloide, ele não se aprofunda muito nos fatos, mas constam, quase sempre, 

notícias nacionais e internacionais, apesar de seu foco principal ser as notícias locais. 

Dentre os principais temas abordados estão: política (principalmente a local), televisão 

(notícias dos famosos), futebol e a violência. Esta última abordada de forma mais 

profunda e inusitada. 

A chamada de capa principal é preferencialmente uma frase que desperte alguma 

emoção no leitor, seja ela trágica ou cômica, muitas vezes utilizando palavras de duplo 

sentido.  

No uso da linguagem não se estabelece um padrão único, pois de acordo com o 

tema que está sendo abordado, a forma de utilizar a língua varia, intercalando entre 

variante padrão, mais liberal, e variante mais popular. Por exemplo, na seção de notícias 

internacionais são abordadas de forma simples e clara, sem fugir da norma padrão da 

língua, seguindo os padrões das regras da linguagem jornalística. Já quando se fala de 

políticos, principalmente dos locais, ficamos diante de inúmeros jogos de palavras, 

expressões e apelidos que nos remete a certa intimidade, como quando fala em ‘Negão’ 

ao se referir ao ex-prefeito Amazonino Mendes.   

Apesar disso, é predominando o uso de uma linguagem extremamente simples, 

mas repleta de coloquialismos, palavras de duplo sentido, gírias e expressões típicas do 

linguajar amazonense – o que compromete um pouco o entendimento daqueles que não 

são nascidos no local ou não estão acostumados com certas palavras típicas do local. 

O discurso instituído entre aquele que escreve o jornal Maskate e o seu leitor 

tem sempre traços de oralidade, como se estabelecesse, com no ato da leitura, uma 

conversa informal entre eles.  
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 A seção que trata de assuntos policiais é dividida em duas partes – Boletim de 

Ocorrências e Policial. No primeiro, constam assuntos relativos a crimes ocorridos nas 

regiões de periferia de Manaus, principalmente em bairros da Zona Leste, área de maior 

índice de violência na cidade. É nessa seção que percebemos em maior evidência o 

sensacionalismo do jornal.   

A violência é banalizada, pois além de lançarem mão de palavras de cunho 

pejorativo e de duplo sentido, utilizam imagens, muitas vezes, chocantes para 

contextualizar o fato. Além dos regionalismos, que só são entendidos por parte de 

falantes locais ou por aqueles acostumados com o falar amazonense como ‘galeroso’, 

‘terçado’ e ‘catirina’, por exemplo.  

Mesmo sendo uma forma de banalizar a violência, vemos que ironia e 

comicidade estão presentes, uma vez que através da linguagem com tom humorístico, 

eles conseguem com que os leitores deem risadas de fatos chocantes, não pelo fato se 

tornar dignos de riso, mas pela forma como ele é narrado. Um exemplo disso é quando 

se refere a uma pessoa que não tem ocupação como fiscal de brisas, ou quando cita 

bairros da Zona Leste (onde se sabe que o índice de violência é altíssimo) como 

‘elegante bairro da nossa pacata Zona Leste’.  

Diante disso, observa-se que o jornal adota uma linguagem simples, com 

presença de gírias e expressões, porém sem vulgaridade em quase todas as seções. Mas 

quando trata de assuntos relativos à violência nas áreas periféricas, principalmente os 

que envolvem violência doméstica e pessoas sem ocupação, a linguagem é vulgarizada 

e ridicularizada. Isso banaliza a violência, tornando normal, ou transformando fatos 

trágicos da realidade de muitas pessoas em cômicos, como exemplo, a expressão 

‘distribuir amor e carinho’, usada para se referir à violência, muitas vezes, aplicada por 

policiais em suas ações de repressão.  

 

De acordo com os dados coletados durante a pesquisa, percebeu-se as diferenças 

de uso linguístico entre os jornais abordados neste estudo da seguinte forma: 

Com o questionário aplicado, observou-se que as pessoas com acesso a uma 

escolaridade mais elevada têm preferência pelo jornal A Crítica, justificando, em sua 

maioria, que o tempo de mercado é que lhes fazem ter mais confiança nesse jornal. Em 

segundo lugar ficou a questão da linguagem. Isso reforçou que realmente o jornal 

alcança seu público-alvo, que são as pessoas das classes A e B. Já em relação ao 

segundo jornal, os informantes desse grupo o escolheram, em sua grande maioria, como 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Belém - PA – 01 a 03/05/2014 

 10 

o que menos confiam, devido ao fator linguagem, ou seja, essas pessoas prezam por 

uma linguagem bem elaborada, apesar de simples e clara.   

Apesar de o jornal Maskate ser um jornal popular, voltado para um público com 

menor poder aquisitivo, de acordo com os informantes, ele não foi preferência e nem 

digno de confiança, segundo eles, por causa linguagem que utiliza. Isso contradisse o 

que se pensou ocorrer: que as pessoas de menor escolaridade aceitavam a notícia sem 

atentar para a forma como a linguagem é utilizada. Percebe-se, diante de alguns 

informantes uma espécie de ofensa do conteúdo da notícia e da forma com ela era 

passada. Como se aquilo os inferiorizasse socialmente. Mesmo sem ter um grau de 

estudo elevado eles valorizavam uma linguagem mais elaborada, trabalhada com mais 

rigor. É a língua tratada como um termômetro social. A forma como ela é usada indica 

em que nível social o falante se encontra ou pelo menos gostaria de estar.  

O jornal A Crítica optou pelo uso de uma espécie de norma padrão real, ou seja, 

aquela que, apesar de seguir os padrões estabelecidos pela gramática, se aproxima muito 

dos padrões usados, seria uma gramática, digamos, do dia-a-dia, longe do rebuscamento 

e da erudição. Ao manter uma uniformidade linguística em toda a extensão do jornal, 

com simplicidade, clareza e objetividade consegue alcançar seus objetivos.  

O Maskate direcionou o tipo de linguagem ao tipo de notícia, ao assunto que vai 

tratar. Quando trata de política local, se refere aos políticos com muita intimidade e faz 

ironia a respeito de seus atos no poder e atribuem apelidos pejorativos para eles.  

Assuntos que requerem mais seriedade, como de interesse público, mantêm o foco na 

linguagem padrão. Mas quando se trata da violência oriunda das zonas periféricas da 

cidade, fatos corriqueiros, ele lançou mão de palavras no sentido conotativo para tornar 

o discurso irônico e voltado para o riso, além de palavras de sentido vulgar e pejorativo.  

Através do questionário percebeu-se que o grupo de pessoas para o qual o jornal 

direciona o seu foco não o tem como fonte de informação confiável, motivados 

principalmente pela linguagem adotada pelo veículo de comunicação. Já que a 

linguagem é vista como um fenômeno social, através dela, as pessoas se encaixam ou 

não em padrões estabelecidos pela sociedade. Assim como o modo de vestir, o modo de 

falar e escrever inclui ou exclui um cidadão das camadas sociais. Aquele que fala de 

acordo com os padrões tidos como corretos da língua são bem vistos e respeitados. 

Assim, pode ser esse um dos motivos pelos quais os informantes rejeitaram o jornal 

Maskate. A sua falta de compromisso com a norma culta não se encaixa nesses padrões, 
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sendo assim estigmatizado e desvalorizado até mesmo por aqueles que são os alvos do 

jornal.  

Enquanto que o jornal A Crítica se manteve apenas no nível da informação, 

levando a notícia ao leitor através de uma linguagem simples e concisa, o Maskate, além 

da informação, trabalhou com o lado lúdico, de forma que a espontaneidade da 

linguagem prevaleceu com características da oralidade. Este Jornal interagia com o 

leitor, envolvendo-o nos fatos através do jogo cênico das palavras. Nesse caso, a 

linguagem, através do uso das palavras, teve a capacidade de transformar fatos trágicos, 

como a violência dos grandes centros, em cômicos.  

Sem entrar nos campos da semiótica e da psicolinguística, fica um 

questionamento: a veiculação da notícia dessa maneira seria a banalização da violência 

já tão enquadrada no dia-a-dia das pessoas, principalmente daquelas que residem em 

áreas periféricas? Ou seria a tentativa de amenizar essa situação, fazendo o uso do tom 

humorístico para transformar cenas trágicas em motivo de riso? Estas são indagações 

que não serão respondidas no âmbito deste trabalho. Talvez como forma de quebrar o 

choque que é causado pelas cenas fortes mostradas pelas fotografias que sempre 

acompanham as matérias. Estas que transitam entre a tragédia e a comédia, unindo 

extremos, mostrando um grande poder criativo.   

 

 

Considerações finais 
 

O Jornal A Crítica apresenta uma maneira formal e mais tradicional de veicular a 

notícia, sendo apontado como fonte de informação das classes A e B. O seu público-

alvo é composto de leitores com um poder aquisitivo maior e/ou nível de escolaridade 

mais elevado, assim, se valeria de uma linguagem que atingisse seus objetivos, portanto, 

utiliza a norma padrão da língua. Enquanto o Jornal Maskate trabalha com a maneira 

mais popular e, algumas vezes, bem humorada de mostrar a notícia. Uma vez que tem 

seu foco nas classes C e D, que são leitores de poder aquisitivo menor e/ou com baixa 

escolaridade. Assim, utiliza-se da variação mais popular como artifício para chegar ao 

seu público, buscando identificar-se com ele através disso. 

A questão de modo adequado e não adequado de fazer notícia ou mesmo de usar 

a língua nos remonta a anos de história que envolveu muitos fatores sociais e culturais. 

E com o propósito comunicativo que se fixou no fato de se fazer entender. Segundo a 
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Sociolinguística, cabe a cada individuo adequar o que se diz ou escreve a situação de 

uso, aceitando que a Língua vai muito além das regras ditadas pela gramática tradicional 

ou pelos manuais de redação.  

            As práticas linguísticas possuem estreitas relações com os contextos sociais nos 

quais são desenvolvidas, haja vista que, na vida em sociedade, o sujeito apropria-se do 

código verbal para interagir socialmente. Essa apropriação é determinada, ou 

influenciada, por questões culturais, sociais, políticas, econômicas etc., pois todo uso 

linguístico é situado. Assim, os usos da língua englobam diversos aspectos, que não são 

meramente linguísticos, porque se situam sempre em contextos sociais mais amplos. 

Além disso, esses usos integram um continuum de práticas sociodiscursivas, que se 

complementam e se respaldam nas competências desenvolvidas pelos sujeitos a partir 

de suas habilidades sociais de linguagem.  
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