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RESUMO 

Este trabalho analisou a construção dos enunciados jornalísticos da Revista 

Veja buscando sinais que insinuassem uma possível fabricação da crise que separou 

o grupo humorístico Os Trapalhões, entre setembro de 1983 e fevereiro de 1984. O 

uso de estratégias de discurso que podem ter destacado Renato Aragão com relação 

aos outros trapalhões é o foco dessa pesquisa. Contudo, sua realização será a partir 

da apresentação da linha editorial do veículo investigado, o perfil profissional de 

Renato Aragão, a história da formação do quarteto, e a análise dos textos referentes 

aos Trapalhões nas edições 750, 775, 781, 793 e 807 de Veja. Para o cumprimento 

desse objetivo, usamos da técnica da Análise do Discurso, e nos apoiamos ainda 

sobre a teoria do Gatekeeper e a Hipótese de Agenda Setting. Desse modo é 

possível avaliar o uso de determinadas marcas linguísticas na construção do efeito 

de sentido de quem lê o enunciado. Validamos nosso trabalho a partir de 

Charaudeua e Maingueneau que conceituam as marcas discursivas inclusas nesta 

pesquisa: a Referencialidade, a Veridicção e o uso das citações diretas e indiretas. 

Considera-se a Referencialidade defendida por Charaudeau como a forma com que 

o sujeito é referido no texto; a Veridicção, mencionada pelo mesmo autor, como 

posicionamento entre o valor do fato e o do sujeito, e a relevância de um sobre o 

outro; assim como o uso das citações (diretas e indiretas) e o valor de verdade 

implícito nelas, estudado por Maingueneau. Deste modo pretende-se mostrar de que 

modo Veja se relaciona com a fabricação ou simples relato do fato na produção de 

seu enunciado jornalístico.  

 

 

Palavras-chave: Os Trapalhões, Análise do Discurso, Renato Aragão, Revista Veja   
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1 - INTRODUÇÃO 

           Renato Aragão é um dos mais respeitados comediantes do Brasil. Formado 

em Direito, teve seu reconhecimento como humorista nos anos 70, por meio do 

programa Os Adoráveis Trapalhões, exibido em l977, pela extinta TV Tupi. Mais 

tarde, tornou-se o “herói” das crianças, sendo o Didi, personagem de sua autoria, 

que liderava o quarteto composto por Manfried Sant‟Anna, o Dedé, Mauro Faccio 

Gonçalves, o Zacarias, e Antônio Carlos Gomes, o Mussum. O quarteto esteve no ar 

por mais de 25 anos e encantou platéias pelo Brasil, além de produzir mais de 40 

filmes. 

 Como todo grupo, Os Trapalhões tiveram suas divergências e uma 

separação entre setembro de 1983 e fevereiro de 1984, que marcou os fãs da trupe, 

já que passaram a trabalhar separados em shows, no cinema e na televisão.  

 Muitas especulações surgiram em torno desta separação. Entre os motivos 

levantados, o mais grave foi a acusação contra a edição 775 da Revista Veja, 

publicada em 13 de julho de 1983, conforme citam Luís Joly e Paulo Franco (2007). 

 Veja é a principal revista semanal publicada no Brasil há 40 anos. Com o 

tempo, conquistou credibilidade e tradição entre os magazines nacionais, com 

editorias que abrangem desde a política até os assuntos mais irrelevantes. Veja atrai 

diversos públicos e para isto conta, inclusive, com suas capas irreverentes e 

provocadoras. 

As marcas discursivas de VEJA caracterizam-na e creditam confiabilidade, 

fortalecendo assim, seu contrato de leitura com o público.  
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Partindo deste pressuposto este trabalho estudará o enunciado jornalístico de 

Veja, nas edições publicadas entre 1983 e 1984, que trouxeram Renato Aragão e Os 

Trapalhões como foco. Para que, a partir das marcas encontradas em suas 

construções enunciativas, possamos analisar a possível fabricação da crise de Os 

Trapalhões. 

De uma leitura prévia do material reunido para validar esta pesquisa, 

recolhemos marcas comuns nas 5 (cinco) reportagens selecionadas. Entre elas, e 

que serão alvo deste estudo, estão o uso da referencialidade, a veridicção, e a 

redação das citações diretas e indiretas. A intenção é verificar os sinais lingüísticos 

que denotem destaque a uns em detrimento de outros membros do quarteto, fato 

que teria estimulado o conflito entre os quatro.  

Este trabalho, portanto, se compromete a apresentar a linha editorial da 

Revista Veja, o perfil profissional de Renato Aragão, e a história da formação de Os 

Trapalhões. Além, é claro, de exibir e analisar as edições 750, 775, 781, 793 e 807 

publicadas entre os anos de 1983 e 1984, para que se possa confirmar ou não uma 

gradação linguística rumo ao conflito.  

Nosso estudo levanta uma hipótese importante tanto para a pesquisa quanto 

para a aplicação das técnicas de enunciado jornalístico. Ela sugere investigar o 

poder da linguagem implícita no discurso e as diversas interpretações que a palavra 

impressa pode ter. 

Os veículos impressos têm como diferencial a eternização do fato, já que este 

poderá ser lido tantas vezes quantas forem necessárias ou desejadas. Podendo 

também ser interpretados e reinterpretados tantas vezes quantas forem lidos. 
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Porém, a manutenção deste veículo depende do consumo de quem o lê, e 

para isso, há um cuidado em diversificar o conteúdo de certas revistas, que por sua 

credibilidade acabam sendo referência na divulgação dos fatos. Mas, a maneira com 

que esses dados são tratados e como eles são transcritos pode abaular a 

legitimidade da história. De acordo com Charaudeau (2006) a informação sofre 

cortes editoriais desde as fontes até a publicação. 

 A divulgação de notícias referentes a pessoas conhecidas interessa ao 

grande público. Entretanto, para atrair os leitores, muitas vezes, a mídia pode ser 

intencionalmente tendenciosa, ao criar situações de polêmica entre as partes 

envolvidas na informação publicada. 

Portanto, a importância desta pesquisa está no fato de que ela busca salientar 

a necessidade de cuidado na redação de um enunciado jornalístico, já que este é 

sinônimo de verdade, como poderá ser visto nos capítulos 3 e 4. 
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2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – O BANCÁRIO QUE VIROU PALHAÇO 

Nascido em Sobral, no Ceará (CE), no ano de 1936, filho de uma professora 

primária e um poeta autodidata, o caçula Antônio Renato Aragão teve uma infância 

pobre em uma família de oito irmãos.O gosto pela arte começou cedo, ainda criança 

o menino Renato pensava em ser artista e sofria com a chacota dos meninos do 

bairro que diziam ser impossível alguém sair de Sobral para ser artista de cinema.  

Em 1961, Aragão ingressou na Faculdade de Direito do Ceará, e por cinco 

anos, freqüentou as aulas e trabalhou. Porém, nas horas de folga, escrevia seus 

scripts sem que ninguém soubesse, já que ele próprio considerava aquele ato um 

pecado pra um rapaz que fazia curso superior.  

Formado, Renato mudou-se para Fortaleza e começou a trabalhar no Banco 

do Nordeste. Sem nunca desistir ou desfazer de seus sonhos, o advogado e 

bancário continuou escrevendo seus scripts às escondidas. 

Nessa época, a TV Ceará estabeleceu-se em Fortaleza. A emissora, ainda em 

formação, precisava de produtores e diretores, e para instruir os interessados, 

ofereceu o curso de Realizador, que formaria as duas profissões. Renato foi 

aprovado e chamado para montar o programa inaugural da TV Ceará. 

Sem nunca sequer ter visto um aparelho de TV, Aragão fez seu primeiro 

sucesso, o Vídeo Alegre. Um programa de comédia que ficou dois anos e meio no ar. 

É justo mencionar que o pioneiro do humor no Brasil foi Amácio Mazzaropi, 

quando estreou seu humorístico Rancho Alegre, apenas dois dias após a 

inauguração da televisão no Brasil, em 20 de setembro de 1950. 
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A TV Tupi, primeira emissora do país, não viveu muito tempo sozinha. Menos 
de dois meses após sua estréia, a TV Record já estava no ar. Sinal de que a 
concorrência seria grande. Dez anos depois, em 1960, já eram vinte emissoras 
de TV espalhadas pelas principais cidades brasileiras, que transmitiam seus 
sinais para quase 2 milhões de televisores. (JOLY & FRANCO, 2007, p. 26)   

 
   Em 1960, Renato Aragão chegou ao Rio de Janeiro contratado pela TV Tupi. E 

em seguida estreou o programa A-E-I-O-Urca. Com o tempo, a emissora passou a 

pressioná-lo pra que tivesse um parceiro de cena. 

 Renato, porém, queria alguém que também não fosse muito conhecido, para 

que criassem algo novo. E foi durante um intervalo nas gravações que ele e Arnaud 

Rodrigues viram passar pela cidade o circo do Dedé. A convite de Arnaud, Manfried 

Sant‟Anna conheceu Renato Aragão. Nascia aí uma das principais duplas de humor do 

Brasil: Didi e Dedé. 

A concorrência da programação da televisão brasileira já se consolidava em seus 

primeiros anos. Em 7 de setembro de 1960, inaugurou a TV Excelsior, que começava 

forte, com grandes investimentos, entrando pra história da televisão brasileira como a 

primeira a produzir uma telenovela com capítulos diários, a 2-5499, Ocupado; e a 

novela com maior duração no Brasil, Redenção, que ficou no ar de 16 de maio de 1966 

a 2 de maio de 1968. 

Em 1965, um novo programa é lançado pela TV Record e marca uma geração 

inteira. Inspirados no Iê-Iê-Iê e no rock‟n roll dos Beatles, surge a Jovem Guarda, o 

primeiro programa jovem da televisão brasileira.  

Neste momento, falamos de três emissoras e a tentativa da estruturação do 

primeiro humorístico da nossa televisão. 

A TV Excelsior queria montar um programa de humor para contrapor o grande 

sucesso de A-E-I-O-Urca da Tupi, e para isso contratou Wanderley Cardoso, que era 
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um dos galãs do programa Jovem Guarda, da Record, com o objetivo de fazer dele um 

comediante e abaular a audiência do programa jovem da concorrente. 

Enquanto isso, o quadro Os Legionários, que satirizava a atividade militar, 

confirmava o sucesso de Aragão e Sant‟Anna no A-E-I-O-Urca, da TV Tupi. Era a 

confirmação do talento de Dedé como humorista escada1. 

Com o sucesso na Tupi, a dupla passou a ser requisitada pela TV Excelsior, que 

na época pôs no ar um humorístico de baixo reconhecimento, dirigido por Wilton Franco 

e que trazia Walderley Cardoso como estrela. Franco achava pouco apenas um 

humorista, que na verdade era músico, para um programa com uma hora de duração. 

Costinha (1923-1995) chegou a ser mencionado, mas não entrou para o grupo devido a 

erotização de suas piadas e o risco que isso representaria para o programa frente a 

censura. Então Wilton Franco pensou em outra celebridade da época: Ted Boy Marino, 

o comandante do Telecatch, também da Excelsior. O programa simulava luta livre. 

Porém a inexperiência com textos televisivos de Cardoso e o complicado português do 

italiano Ted Boy, eram problemas para o humorístico. Então Wilton Franco convocou 

Ivon Cury (1928 - 1995) para ser o humorista-escada e filósofo do grupo.  

Faltava alguém que fizesse humor, foi aí que Franco chamou Renato Aragão, da 

Tupi. Vale lembrar que o programa era ao vivo, com platéia, já que o videoteipe era 

uma tecnologia em desenvolvimento. 

                                                           

1
 Humorista escada: de acordo com o site http://mdemulher.abril.com.br, é aquele que prepara a 

piada pro comediante.  

           

http://mdemulher.abril.com.br,/
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A memória, que nos trai até quando tentamos lembrar de nossa mais recente 
refeição, pode muito bem ter dado algumas rasteiras nos entrevistados. Culpa 
do esquecimento ou do tempo, Dedé possui uma terceira versão para a 
entrada de Renato no elenco desse programa que seria o precursor de Os 
Trapalhões. Segundo o humorista, Wilton Franco foi atrás dele, e não de 
Renato. „Eu falei que só me mudaria para a Excelsior se levasse o Renato 
comigo‟, diz. Ainda, segundo Dedé, a Excelsior negou a dupla contratação, 
mas, depois, voltou atrás, permitindo que Didi e Dedé seguissem juntos pelo 
canal. (JOLY; FRANCO, 2007, p. 35) 

 Dedé foi para a Excelsior como elenco de apoio e somou-se a Roberto 

Guilherme, que trabalhava na programação da emissora e foi convidado a atuar ao lado 

de Renato Aragão. Roberto, que mais tarde ficaria conhecido como o Sargento Pincel, 

já havia trabalhado com Aragão e Dedé em Os Legionários. Porém, nessa época, ele 

era o capitão, o sargento quem fazia era o gaúcho e santa-mariense Dari Reis. 

 Portanto, segundo Joly & Franco (2007), a primeira formação do humorístico 

que mais tarde daria origem a Os Trapalhões era constituída por Wanderley Cardoso, 

Ivon Cury, Ted Boy Marino e Renato Aragão. O elenco de apoio era composto por Dedé 

Sant‟Anna, Roberto Guilherme e Dari Reis. Os Adoráveis Trapalhões foram ao ar pela 

primeira vez na TV Excelsior em 1966. 

 Renato tornou-se o roteirista do programa com o apoio de Emanoel Rodrigues, 

parceria que durou até o fim de Os Trapalhões, em 1992, e permanece ainda hoje no 

programa solo de Renato Aragão. Foi Emanoel que criou os estilos dos outros três 

personagens, além de Didi. 

 Com o sucesso do programa gravado ao vivo (já que não havia o recurso da 

edição nesta época), vieram também as dificuldades, e a primeira delas foi a censura. O 

sotaque de Ted Boy Marino, um italiano que viveu por muitos anos em Buenos Aires, 

passou a ser alvo da crítica, já que em algumas situações seu texto soava pejorativo. 
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Assim Ted foi a primeira saída de Os Adoráveis Trapalhões e foi contratado pela  recém 

chegada Rede Globo. 

 Com a saída do lutador, veio o segundo problema: descobrir alguém capaz de 

integrar o grupo de forma a não prejudicar as características que já agradavam o 

público. Foi então que Wilton Franco chamou Vanusa, a cantora da Jovem Guarda que 

atrairia o público masculino para o programa. 

 No final da década de 60, a TV Excelsior começou a decair. Além de 

problemas com a censura, um incêndio decretou o fim da emissora já falida, e, seus 

artistas ficaram sem seus empregos. Com isso, a trupe se espalhou novamente. Renato 

Aragão e Roberto Guilherme formaram uma dupla humorística na Praça da Alegria, na 

época comandada por Manoel da Nóbrega, na TV Record. Mais tarde, Carlos Alberto 

de Nóbrega, diretor e filho do apresentador, chamou Dedé para integrar o elenco da 

Praça. 

Nesta época, em paralelo à Praça da Alegria, Didi e Dedé já entravam pro 

cinema, em filmes como A ilha dos paqueras e Ali Babá e os 40 ladrões. 

 Com o sucesso já consagrado, Didi e Dedé receberam um convite da TV 

Record para que montassem seu programa próprio. Era o início de Os Insociáveis. O 

nome não agradou a dupla, já que desde os Adoráveis, eles eram apontados como 

Trapalhões. 

 
Apesar do nome, Renato e Dedé estavam animados com a futura estréia da 
atração. Porém, havia um desafio maior: com duração de uma hora, eles 
estavam preocupados com o elenco reduzido. Roberto Guilherme também 
estava com eles - um dos espaços de Os Insociáveis seria dedicado a um 
quadro chamado “Quartel do Barulho”. Mas ainda era pouco.(JOLY & 
FRANCO, 2007, p. 48) 
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 Um é pouco, dois é pouco, pra humorístico três pode ser melhor. O terceiro 

componente do novo programa veio da música. Antônio Carlos Bernardes Gomes, 

desviava a atenção do público de Os Originais do Samba, com sua forma de dançar, 

suas caretas e sotaque.  O carioca apelidado de Mussum por Grande Otelo, já havia 

feito algumas participações no programa de Chico Anysio, e foi apresentado por Dedé a 

Renato. Assim, passou a integrar Os Insociáveis em 1970. O programa era exibido às 

20 horas do domingo e sua audiência era dividida com o Fantástico: O show da vida da 

Rede Globo. 

 Em 1973, por questões de negociação contratual, depois de três anos, Os 

Insociáveis deixa a TV Record e passa a ser exibido pela TV Tupi/Rio, com o nome de 

Os Trapalhões.  

 
Esse programa dava uma paulada na audiência das outras emissoras, a 
gente batia em todo mundo, inclusive na TV Globo, que, na época, havia 
sido criada com o elenco-base da TV Excelsior. (Roberto Guilherme apud 
JOLY & FRANCO, 2007. p. 54)   

 

 A mudança para a TV Tupi sela também a parceria entre Renato Aragão e 

Carlos Alberto de Nóbrega, que foram roteiristas de Os Trapalhões até 1987, quando 

Nóbrega se mudou para o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. 

 Em 1976, a TV Globo já estava consolidada, vendendo programas para a 

América Latina e abrindo afiliadas por todo o Brasil. Em contrapartida, a TV Tupi tinha 

salários atrasados e dívidas que decretariam seu fim em 1980. Grande parte do salário 

do elenco de Os Trapalhões já vinha de merchandising que o grupo fazia de marcas 

como Hering, Marisol e Biotônico Fontoura. O que representava vantagens para a 
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emissora, que precisava da audiência de um bom programa e não tinha recursos 

suficientes para pagar todos os salários. 

 De acordo com Joly & Franco (2007), a crise da TV Tupi era tamanha que 

sequer havia lentes para todas as câmeras, e as que havia eram compartilhadas em 

todos os esquetes. Esse teria sido um dos motivos da saída de Renato Aragão e sua 

equipe da emissora.   

 
Os trapalhões gravavam normalmente, até que, sem qualquer pedido ou aviso 
prévio, durante uma breve pausa entre um esquete e outro, o diretor do núcleo 
de novelas da Tupi apareceu por lá e levou a lente que era usada para gravar 
Os Trapalhões.  (JOLY, FRANCO, 2007, p. 56) 

 
 Renato Aragão e Carlos Alberto de Nóbrega assinaram o contrato com a Rede 

Globo em setembro de 1976. Os demais membros do grupo assinariam até janeiro de 

1977. Eles temiam que, em razão do Programa de Qualidade da TV Globo, seu 

humorístico ficasse arquivado e não fosse exibido. Pensavam que o contrato fosse uma 

defesa da Globo contra a Tupi que tirava sua audiência com Os Trapalhões. Neste 

momento Renato Aragão contou com o apoio do experiente empresário Beto Carrero, 

apresentado a ele por Dedé. Carrero sugeriu a Renato que exigisse da nova emissora 

um contrato que a obrigasse a colocar Os Trapalhões no ar no máximo em um ano, e 

caso isso não ocorresse, o grupo deveria receber seu salário como se estivessem no 

ar, já que eram funcionários da emissora. Além de concordar com as exigências de 

Carrero e Aragão, o então diretor da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 

concedeu a eles os espaços de merchandising que a Tupi os garantia. Estava 

contratada a parceria de Os Trapalhões com a Rede Globo. 

 Porém, o grupo não veio completo. Roberto Guilherme era um dos diretores da 

TV Tupi e acabou ficando por lá. Com o desfalque, Renato procurou alternativas.  
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 Mauro Faccio Gonçalves era um mineiro de Sete Lagoas, que tinha 

abandonado a faculdade de arquitetura para trabalhar no rádio. Especializou-se em 

fazer vozes e decidiu ser humorista. Em 1963, compôs o elenco da TV Excelsior e na 

década seguinte também fez A Praça da Alegria na TV Record; até que foi pra TV Tupi 

e começou a fazer sucesso encenando um garçom, no programa Café Sem Concerto, 

onde chamou a atenção de Renato. Aprovado em um teste aplicado por Aragão e 

Dedé, Mauro passou a ser o quarto integrante da formação mais famosa do quarteto.  

 Mauro costumava contar as peripécias de sua infância e de seu bichinho de 

estimação, um galo chamado Zacarias, daí surgiu o apelido dado a ele por Renato, e 

que mais tarde lhe traria a fama no humorístico Os Trapalhões. 

 Uma das principais marcas de Os Trapalhões é, sem dúvida, sua música tema, 

mas a escolha não foi simples. Cerca de 14 (quatorze) maestros que compunham as 

vinhetas da TV Globo foram chamados para criar o tema de abertura do programa. Mas 

foi o guitarrista da orquestra, um cearense de Juazeiro do Norte de nome Zé Menezes 

que criou a música que por quase trinta anos anunciaria o começo do humorístico. Sua 

melodia foi escolhida por Boni que o promoveu a maestro da TV Globo. 

 Com textos de Augusto César Vanucci, Carlos Alberto de Nóbrega, Adriano 

Stuart, Mário Wilson, Renato Aragão e Dedé Sant‟Anna, Os Trapalhões firmavam-se na 

TV Globo. Sua estréia, porém, teve três etapas: dois especiais e o primeiro como 

programa fixo na grade da emissora.  Os especiais foram ao ar em janeiro e fevereiro 

de 1977, porém o formato com o quarteto de smoking e o cenário encortinado não 

agradou a ninguém. Então, no domingo, 13 março de 1977, às 19 horas, foi ao ar Os 

Trapalhões com cenas externas e de estúdio, sendo este considerado o primeiro 
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programa do grupo na TV Globo, já que consagrou o estilo que foi adotado pelos 

produtores e diretores pelos quase trinta anos de sucesso do programa. De 1966 até 

sua estréia Global, Os Trapalhões já haviam passado por três emissoras e produzido 

doze filmes. 

 Sem concorrência no horário, a audiência consagrou Os Trapalhões com o 

público fiel ao programa de TV, assistindo a seus filmes e comprando seus produtos. O 

humorístico também passou a trazer convidados que eram tanto atores da emissora 

quanto cantores, que iam de Roberto Carlos a Caetano Veloso. Estes últimos muitas 

vezes homenageados com as paródias dos Trapalhões. 

 O quarteto divertiu gerações por vinte e quatro anos, já que passou a ser um 

trio com a morte de Zacarias em março de 1990, devido à uma infecção pulmonar. E 

tornou-se dupla em julho de 1994, com a perda de Mussum devido a complicações 

após um transplante de coração.  Era o fim de Os Trapalhões. 
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 2.2 – VEJA: O PESO DA CREDIBILIDADE 

A história de Os Trapalhões pôde ser acompanhada também pela Revista Veja. 

Sua primeira edição foi publicada em 11 de setembro de 1968, com tiragem de 695 mil 

exemplares distribuídos por todos os estados do Brasil. Esse número caiu em seguida 

para perto de 500 mil. Levaria dez anos para que a revista rompesse a marca de um 

milhão de exemplares. 

 Antes do lançamento da revista, VEJA E LEIA já era um título que pertencia à 

Editora Abril. No entanto, havia a necessidade de diferenciá-la das outras revistas 

ilustradas que circulavam pelas bancas do Brasil como a Fon Fon, O Cruzeiro, Fatos & 

Fotos, Manchete, etc.. Mas Victor Civita, fundador da editora e então o seu presidente, 

gostou do nome porque remetia a uma expressão muito usada: "Veja só...; Veja, se 

fizermos dessa forma". Assim, o título ganhou força e já na primeira edição, em 

setembro de 1968, a revista foi editada como VEJA (em letras grandes) e LEIA (em 

letras bem menores). Com o tempo, a expressão E LEIA desapareceu. Ficou apenas 

VEJA, nome que identifica hoje uma das mais respeitadas revistas brasileira e uma das 

mais lidas no mundo, de acordo com Loraine Santos, redatora do magazine.  

VEJA é uma revista semanal de informação, inspirada na revista americana 

Time, criada em 1922 por Henry Luce. É a primeira no gênero lançada no Brasil, onde 

imperavam no mercado editorial as revistas semanais ilustradas, com grandes fotos e 

textos curtos. VEJA é a terceira maior revista semanal de informação do mundo, tendo 

sua tiragem superada apenas pelas americanas Time e Newsweek.  
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 VEJA, segundo Loraine Santos, possui uma linha editorial a favor da verdade e 

da informação qualificada ao leitor, com total independência, liberdade, credibilidade e 

exatidão no que publica. 

 
Ser a maior e mais respeitada revista do Brasil. Ser a principal publicação 
brasileira em todos os sentidos. Não apenas em circulação, faturamento 
publicitário, assinantes, qualidade, competência jornalística, mas também em 
sua insistência na necessidade de consertar, reformular, repensar e reformar o 
Brasil. Essa é a missão da revista. Ela existe para que os leitores entendam 
melhor o mundo em que vivemos. (ROBERTO CIVITA

1
). 

 
Para a redatora, VEJA segue a missão estabelecida pela Editora Abril 

contribuindo para a difusão da informação, cultura e entretenimento, para o progresso 

da educação e melhoria da qualidade de vida, assim como o desenvolvimento da livre 

iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país. 

 Ao longo dos anos, VEJA deu a repercussão necessária para que cada dado 

nela publicado, passasse a ser de fato, notícia. 

Vale acrescentar, que as informações que basearam este capítulo são oficiais e 

as únicas autorizadas para a publicação. E que o histórico de VEJA não estava incluso 

no material recebido.  

                                                           

1
 Roberto Civita in in http://veja.abril.com.br/idade/publiabril/midiakit/veja_editorial_missao.shtml 

http://veja.abril.com.br/idade/publiabril/midiakit/veja_editorial_missao.shtml
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3 – A ANÁLISE DO ENUNCIADO JORNALÍSTICO   

  

Entender a comunicação como uma ferramenta social e compreender as trocas 

que ela promove através da construção de enunciados e criação de sentidos é o 

objetivo da análise do discurso. 

Historicamente, a construção de textos dirigidos ao grande público sempre foi 

alvo de polêmica e questionamentos referentes às verdadeiras intenções de sua 

construção. Para os textos midiáticos, a referência vem da retórica, uma técnica de 

produção textual que tem como objetivo garantir a hegemonia da fala. 

Os primeiros conceitos de Análise do Discurso partem da busca pelo 

entendimento da Retórica. Platão, através de Sócrates, deixava claro em seus 

manifestos que os textos dos discursos eram pouco verdadeiros porque escondiam os 

interesses de indivíduos ou grupos, através de uma técnica discursiva centrada mais na 

emoção do que na razão. 

Este é um dos mais antigos conceitos de Análise do Discurso contemporânea: 

simulacro interesseiro. 

Ao encontro de Platão, anos mais tarde, Mikhail Bakhtin lança sua teoria sobre a 

Polifonia, que nada mais é do que a reutilização de trechos de discursos bem sucedidos 

em outros, que era uma tentativa de assegurar o sucesso de sua interpretação, 

justificando sua fala na de outrem. 
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 Amparando a Teoria de Bakhtin, Pinto (1999) ressalta algumas das 

ferramentas de construção da linguagem analisadas por ele: 

  
A ideia de dialogismos, também muito presente nas análises contemporâneas 
por força da teorização bakhtiniana, está embutida na estrutura esquemática das 
partes de um discurso, conforme exige a segunda parte da técnica retórica, que 
se denomina disposição, que requer uma probatio constituída de duas partes, a 
confirmação (apresentação dos argumentos a favor da tese defendida), seguida 
de uma refutação (a contra-argumentação do orador às teses do adversário). 
(PINTO, 1999, p. 17,18 – grifo do autor) 

 
 Além das ferramentas citadas acima, há ainda os efeitos de sentido, que irão 

criar a empatia ou simpatia do orador com o público.  

 Assim definimos os atores da comunicação: sujeito da enunciação (orador), 

sujeito falado (destinatário), que nada mais são que a imagem do orador e a imagem do 

público. 

 Toda análise do discurso apóia-se nas ciências sociais para atingir a 

compreensão desses efeitos de sentido, porque há que se considerar a pluralidade das 

várias esferas que vivemos simultaneamente e com isso as diversas interpretações de 

um mesmo fato. 

 Para Charaudeau (2006), a grande dificuldade em analisar o discurso das 

mídias é que ao contrário dos discursos políticos, elas insistem em se posicionar contra 

a manipulação. Porém, para o autor, há que se considerar que em toda linguagem há o 

simbólico que irá retratar como os indivíduos regulam o sentido social, construindo 

sentidos de valores. 

 Um dos problemas da mídia citados em Charaudeau (2006) é a massificação 

da informação, uma vez que desconsidera os diferentes níveis de compreensão dos 
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receptores. Supõem-se então que, quanto mais carente de conhecimento for o 

indivíduo, maior será o impacto da informação. Neste momento retomamos Pinto (1999) 

que alega ser o efeito de sentido uma das grandes ferramentas do comunicar, já que 

une pela sensibilidade, enunciador e receptor. Eis aí a dúvida com relação a veracidade 

de uma informação de impacto. 

  
A informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a linguagem não 
é transparente ao mundo, ela apresenta sua própria opacidade através da qual 
se constrói uma visão, um sentido particular do mundo. (CHARAUDEAU, 2006, 
p. 19) 

 
 Mesmo a imagem que parecia ser a mais clara para retratar o mundo tem 

sua opacidade, construída a partir de um recorte de quem presenciou o fato e o 

transcreve em informação. 

    Sob os olhos das ciências humanas as mídias atuam em duas vertentes: a 

econômica (já que cada mídia age como uma empresa) e a lógica simbólica que a 

define como formadora de opinião. Ora, uma vez econômica, empresarial, visará o 

lucro. Portanto uma vez que se pensa em mercado e público alvo, busca-se formas 

de atrair este consumidor para o produto final, a informação neste caso. Em meio à 

farta concorrência, Charaudeau (2006) considera que a mídia se utilize dos cortes 

possíveis a partir do ponto de vista do gerador da informação, e questiona se o 

resultado desse tratamento com fins lucrativos vem ao encontro do que o público 

quer saber sobre o fato. 

 Neste ponto, compreendemos a Análise do Discurso como uma ferramenta 

de verificação da verdade textual. 

  
Nas mídias, os jogos de aparências se apresentam como informação objetiva, 
democracia e deliberação social, denúncia do mal e da mentira, explicação 
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dos fatos e descoberta da verdade. Entretanto, e por isso mesmo, os discursos 
de explicação não podem pretender à verdade absoluta e menos ainda à 
profecia. (CHARADEAU, 2006, P.29)  

 

 Entre os problemas da comunicação estão os ruídos que impedem que a 

informação seja transmitida na íntegra de emissor a receptor através de uma instância 

de transmissão.  

Porém, considerando que esta fonte relate parte do que o fato representa, ela já 

não pode ser considerada uma informação absoluta. Além disso, há a censura à fonte, 

que nada mais é que o impedimento causado por indivíduos ou grupo ao contato com 

esta, ou a restrição às informações que ela poderá ter, por motivos que os convém. 

 Ainda que se consiga transmitir esta informação, é preciso lembrar que a 

mensagem passa por um tratamento na instância de transmissão. No meio jornalístico 

esse tratamento é comumente chamado de edição, e irá delinear a mensagem de 

acordo com o veículo, seu contrato de leitura e seus interesses. 

Esta informação já alterada sofre ainda a censura de difusão que é o produto da 

interpretação do receptor. 

 
O tratamento é a maneira de fazer, o modo pelo qual o sujeito informador 
decide transpor a linguagem (e também iconicamente caso possa recorrer à 
imagem) os fatos selecionados, em função do alvo predeterminado, com o 
efeito que escolheu produzir. (CHARADEAU, 2006, P.38)  
 

 Além de todos esses “poréns” que submetem a produção informativa, tem 

ainda a questão do agendamento, que passou a ser analisada com afinco, entre 

outras teorias entre os anos 20 e 70. De acordo com França, Martino & Hohlfeldt 

(2003), Foi a partir de então que se desenvolveram as primeiras teorias ligadas à 

pesquisa em comunicação. Até então, toda nova teoria era considerada excludente 
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por delimitar seu objeto de estudo, por isso havia a necessidade de fazer diferenciar 

os paradigmas europeus que tinham um cunho socio-ideológico e os norte-

americanos que eram descritivos e burocráticos. Assim, para assumir uma linha de 

pesquisa, era necessário que se excluísse toda e qualquer alternativa. 

 Assim, nos anos 70, mais especificamente, surge a communication 

research. Um grupo de pesquisadores que tinham como objetivo, explorar ao 

máximo a abrangência destas teorias. 

 Dentre estas categorias, estão as Hipóteses Contemporâneas de Pesquisa 

em Comunicação, grupo que abrange, entre outras, o Agenda Setting. 

 
A hipótese da Agenda Setting não defende que os mass media pretendam 
persuadir [...]. Os mass media, descrevendo e precisando a realidade exterior,  
apresentam ao público uma lista daquilo sobre que é necessário ter uma 
opinião e discutir. O pressuposto fundamental do agenda-setting é que a 
compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é 
fornecida, por empréstimo, pelos mass media. (SHAW apud WOLF; 145; 2003)  

 
 Para Wolf (2003), o agenda setting é um núcleo de temas e conhecimentos 

parciais, que pode ser organizado numa teoria geral sobre a mediação simbólica e os 

efeitos de verdade expostos pelos comunicadores de massa. Isso exclui a 

possibilidade desta ser uma teoria de pesquisa definida e estável. Esta teoria de 

influência a longo prazo, também explica que este efeito de verdade parte do conjunto 

de conhecimentos do comunicador e implica diretamente nas distorções do que será 

informado. É desta forma que o Agenda Setting coloca a continuidade de uma 

informação no nível do conhecimento de quem a manipula. 

 Wolf se apóia nas observações de Galtung e Ruge (1965) para afirmar que os 

critérios de seleção dos jornalistas para transformarem o fato em notícia através de 
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suas rotinas produtivas também constituem um quadro interpretativo para dar sentido 

ao que observamos. 

 O Agenda Setting vem realçar a diversidade entre a quantidade de 

informações, conhecimentos e interpretações da realidade social.  

 
O modo de hierarquizar os acontecimentos ou os temas públicos importantes, 
por parte de um sujeito, assemelha-se à avaliação desses mesmos problemas 
feita pelos mass media, apenas se a agenda dos mass media foi avaliada num 
período longo de tempo, como um efeito cumulativo.(SHAW, 1979, 102, 101 
apud WOLF; 147; 2003)  

 
 Para Wolf, o agenda setting ou agendamento tem alguns efeitos bem 

definidos e que são classificáveis da seguinte forma: 

a) O diferente poder da agenda dos diversos mass media 

O autor considera diferente o mecanismo usado para a agenda setting, porque 

entende que a mídia impressa se aproveita mais dessa teoria por haver o registro 

permanente do fato, enquanto a mídia televisiva é caracterizada pelas notícias rápidas 

e curtas. 

b) Os efeitos cognitivos e os pré-dispostos 

Neste ponto, Wolf considera os efeitos da agenda setting relacionados aos 

conhecimentos dos leitores. Ou seja, nenhuma informação que já não seja uma 

situação previamente conhecida terá efeito sobre o público. 

 O agenda setting retoma o que antes foi informado a respeito do tema atual, já 

que estimula o público a relembrar. E assim, o resultado desta comunicação pode ser 

deduzida a partir do histórico que ela apresenta, a predisposição. 
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c) A que conhecimentos e a que público estão destinados os efeitos da 

agenda 

 Wolf (2003) considera, inspirado na pesquisa de Benton-Frasier (1976), que a 

agenda setting colabora para o aprofundamento do conhecimento do público, uma vez 

que aumenta a compreensão do tema e o retoma em seus vários níveis de 

complexidade. 

 Portanto, a relevância desta teoria está na capacidade cognitiva inserida nela, 

já que se utiliza do histórico dos temas para a construção do Efeito de Verdade. 

Um outro elemento que interfere diretamente no processo desta construção é o 

gatekeeper. De acordo com Wolf (2203), é um indivíduo ou grupo de profissionais, 

definido em 1947 por Kurt Lewin e que tem por função, filtrar, de acordo com os valores 

notícia, que fato será publicado no jornal.  

 
As decisões do gatekeeper são tomadas, menos a partir de uma avaliação 
individual da noticiabilidade do que em relação a um conjunto de valores que 
incluem critérios, quer profissionais, quer organizativos, tais como a eficiência, 
a produção de notícias, a rapidez (Robinson, q981, 97 apud Wolf, 2003, 181) 

  
  

 Entre os fatores que norteiam o trabalho dos gatekeepers está associada 

principalmente a falta de intimidade dele com o público e a necessidade de obedecer 

às normas de veiculação da empresa da qual faz parte, segundo Wolf (2003). E ainda 

de acordo com ele, nos estudos feitos por Breed (1955), raramente os mecanismos de 

manutenção da linha editorial são discutidos e explicitados, sendo apenas imposta e 

apreendida.  
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 Com isso, torna-se clara e relevante a preocupação desta pesquisa sobre a 

análise das produções noticiosas, neste caso específico das publicações da Revista 

Veja que embasam o corpus do mesmo. 

 Para tanto, usaremos essas três linhas teóricas: agenda setting, gatekeeper e 

análise do discurso como suporte para a interpretação e investigação da questão 

levantada. 
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4 – OS TRAPALHÕES NA REVISTA VEJA 

 

 Este estudo sobre a construção enunciativa da Revista VEJA, definiu seu 

corpus a partir da leitura prévia das edições 750, 775, 781, 793 e 807, publicadas entre 

os anos de 1983 e 1984.  Dando especial atenção a datada em 13 de julho de 1983 

que, segundo JOLY & FRANCO (2007), teria promovido a separação de Os 

Trapalhões. 

 Para Roberto Guilherme (apud JOLY & FRANCO, 2007, pág.78), que já 

compunha o elenco de Os Trapalhões na época, o motivo da briga foi vaidade. E de 

acordo com as datas das publicações de Veja, incluídas neste trabalho, a separação 

aconteceu logo após a edição dedicada a Renato Aragão, citada por JOLY & FRANCO 

(2007).  

 Não seria suficiente analisar somente a edição 775, mas sim, as que a 

antecederam e sucederam para que fosse feito um estudo enunciativo que mostrasse 

marcas da construção ou não do conflito desde antes desta ser publicada, até o fim da 

crise na edição 807. 

  Algumas marcas comuns a estas reportagens serão analisadas. Entre elas o 

uso da referencialidade, observando a forma com que Renato Aragão é tratado em sua 

individualidade e como Os Trapalhões, enquanto grupo, aparecem nos enunciados 

jornalísticos. A veridicção, que analisará quando o fato é o foco e quando este foco é 

produzido na intenção ou não de dar destaque a um ou outro sujeito do discurso. E, 

finalmente, as citações diretas e indiretas, que são um recurso de retomada de fala de 

um ou mais sujeitos de determinada ação. 
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  Através da definição e reconhecimento destas marcas no texto, poderemos 

avaliar se houve ou não destaque a Renato Aragão, em detrimento aos demais 

Trapalhões, promovendo assim o conflito de vaidades. 

 Veja é uma revista ilustrada, portanto, antes de iniciarmos a análise de seu 

texto que é o objeto deste estudo, é preciso salientar que as imagens pertencentes a 

esta reportagens, não são o foco deste trabalho e, logo,  não serão analisadas, mas, 

apenas citadas como parte do corpo da reportagem em questão. 

 

4.1  - O Uso da Referencialidade 

 

Para Charaudeau (2006), esta função vai designar a propriedade do signo 

lingüístico com as noções de anáfora2, de dêixis3 e de co-referência.4. Entendemos, 

então, que a referencialidade é a importância dada a um sujeito dentro do contexto de 

uma idéia. 

Buscando identificar essa marca no discurso de VEJA, analisaremos como o 

texto se refere a Renato Aragão e aos demais Trapalhões, dentro da estrutura 

enunciativa de suas reportagens.  

Retomamos então o depoimento de Roberto Guilherme (in JOLY & FRANCO, 

2007,P. 78) que caracterizou este conflito como vaidoso, para que a análise do uso da 

                                                           

2
 Anáfora: relacionamento interpretativo, em um enunciado ou sequência de enunciados, de ao menos 

duas sequências, sendo que a primeira tem a função de guiar a interpretação da outra ou das outras.   

3
 Dêixis: é a localização e a identificação de pessoas, objetos, processos, eventos e atividades [...] em 

relação ao contexto espaciotemporal, criado e mantido pelo ato de enunciação. 

4
 Co-referência: propriedade que tem duas palavras ou sequências de se referirem ao mesmo referente. 
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referencialidade ganhe relevância neste estudo. É a partir do tratamento que VEJA dá 

a um ou outro sujeito, neste caso Renato Aragão e/ou Os Trapalhões, que 

começaremos a delinear o objetivo maior desta pesquisa: o possível favorecimento 

enunciativo de um em detrimento dos demais. 

A primeira matéria analisada pertence à edição 750, datada em 19 de janeiro 

de 1983. Ela foi publicada na página 63 e trata da produção do filme O Cangaceiro 

Trapalhão.  

O texto é narrado em 3ª pessoa do singular – ele – e os verbos aparecem 

conjugados da mesma forma. De acordo com Charaudeau (2006), o valor das marcas 

temporais dos verbos varia com o seu emprego.  Por isso, quando lidamos com texto e 

não com enunciados específicos, os embreadores textuais5 podem, com freqüência, 

gerar problemas específicos de referência. Por isso, nesta matéria, entende-se que a  

realização do filme é apenas o reflexo do sonho de Aragão de criar um longa-

metragem em sua terra natal. 

O nome do grupo, Os Trapalhões, aparece na linha 3 desta reportagem sem 

nenhum destaque. Ao que se observa, numa iniciativa de associar o nome do sujeito 

do enunciado, ao coletivo a que ele também faz parte. Como mostra o trecho a seguir: 

 

“O humorista Renato Aragão, 48 anos, do quarteto Os Trapalhões, começa...” 

(linhas 1 a 4). 

 

                                                           

5
 Embreadores textuais: são uma categoria da análise do discurso que relaciona o código e a 

mensagem: discurso citado, nomes próprios, autonimia. 
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Nas linhas 21 e 22 desta reportagem, uma nova menção ao grupo aparece 

associada a palavra companhia, o que parece reduzir a participação dos parceiros de 

Aragão, e sugere de forma livre que eles são coadjuvantes. A idéia ganha força teórica 

quando, nas linhas 26 e 27 neste mesmo texto, outros nomes são citados no mesmo 

conceito de “companhia”, que são o de Bruna Lombardi e Regina Duarte. 

 

“Em sua companhia trabalharão, além dos três companheiros Zacarias, Dedé 

e Muçum, as atrizes Regina Duarte e Bruna Lombardi.” (linhas 21 a 26).  

 

Essa falta de destaque e esse englobamento num elenco comum que os três 

outros Trapalhões tiveram, fortalece a tese dessa pesquisa. Pois permite supor o 

destaque a Renato Aragão. 

Um agravante está na linha 24 e transcrito no trecho acima, onde o nome do 

personagem Mussum, vivido por Antônio Carlos Gomes, está escrito com cedilha e não 

com dois esses como o usado pelo mesmo. Teria sido descuido? Ou falta de interesse, 

em confirmar a forma certa da grafia? 

O que nos perguntamos é se da parte de Antônio Carlos, já não teria surgido 

aqui um certo incômodo com essa falta de cuidado com seu personagem de oito anos. 

Aragão ainda é mencionado como ídolo e atrativo da comunidade local, que 

segundo o autor da matéria, comparecia aos sets de gravação com o objetivo de vê-lo. 

Porém, os demais Trapalhões não são citados como atração. Conforme o trecho em 

destaque: 
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“Durante a preparação das filmagens, Aragão transformou-se numa atração 

em Fortaleza. Para tentar vê-lo na casa onde estava hospedado, os meninos da 

vizinhança escalavam um poste que ficava em frente” (linhas 26 a 34)  

 

A leitura do trecho, extraído da matéria em questão, sugere livremente um 

interesse especial das crianças por Renato, já que os outros não são referenciados no 

enunciado.  

A segunda matéria é a publicada na edição 775 de 13 de julho de 1983, que é 

dedicada especialmente a Renato Aragão e ao sucesso de bilheteria de O Cangaceiro 

Trapalhão.  

A reportagem é composta de 6 páginas redigidas em 3 colunas cada e 18 

imagens ao longo do texto. Nelas Aragão aparece em treze; Dedé em duas; Mussum 

em apenas uma, assim como Zacarias. As demais fotos retratam um técnico em 

audiovisual, Daniel Filho, Regina Duarte e Bruna Lombardi (que aparece em duas). 

O texto, que também está redigido na 3ª pessoa do singular, nomeia Renato 

como O Grande Palhaço do Brasil, e passeia por seu personagem, sua carreira, 

relação com os filhos, a produtora e o projeto de um centro audiovisual que custaria 

cerca de três bilhões e duzentos milhões de Cruzeiros (moeda da época).  

Compara o produtor, diretor e roteirista a grandes nomes como o de Steven 

Spielberg, em seu auge na época com o sucesso E.T. – O Extra-Terrestre. 

Analisando a referencialidade deste texto de forma mais aproximada, 

percebemos que o subtítulo da matéria já delimita o sujeito. Que deixa de ser o 

trapalhão Didi, para tomar a forma de Renato Aragão, como percebe-se a seguir:  
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“Com renda de 45 milhões de cruzeiros por dia, O cangaceiro Trapalhão 

consolida Renato Aragão no posto de campeão de bilheterias do país.” 

 

Dando seqüência a idéia de delimitação do sujeito, entre a primeira e a vigésima 

linha o autor descreve o personagem Didi, tanto física como “pessoalmente”, e o cita 

como alguém vivido por Renato Aragão (linhas 21 e 22) e “manipulado” pelo milionário 

empresário de 48 anos, Antônio Renato Aragão, nos bastidores (linhas 25 a 27).  

 

“Cabeça chata, 1,64m de altura e 54 quilos de peso, ele já fez de tudo na vida: 

foi barbeiro, garçom, vagabundo, super-herói. Nunca escondeu o sotaque nordestino, 

mas conquistou o país com uma linguagem própria: diz cumé em vez de “como é que 

é”, psti no lugar de “psiu”. Nos seus enredos, como na vida real, sempre começa por 

baixo e termina por cima. E no meio do caminho, tem a exibir, como sua arma 

fundamental, um inesgotável baú de piadas e piruetas – (...). Nascido há 23 anos, num 

quadro da TV Ceará, de Fortaleza, o personagem Didi, vivido pelo ator Renato Aragão, 

e manipulado, nos bastidores, pelo milionário empresário Antônio Renato Aragão, de 

48 anos, já estrelou nada menos de 22 filmes e 530 horas de programa semanal na 

TV.” (linha 1 a 27, grifo da revista) 

 

Nota-se que em 27 linhas, a delimitação fica clara, não sendo em momento 

algum mencionado o nome do grupo, e sim o do foco da matéria: Didi – a criatura, 

Renato Aragão – o ator, e Antônio Renato Aragão – o empresário milionário que 

coordena os outros dois. 
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Renato aparece como o que estrelou 22 filmes e 530 horas de programas 

semanais de televisão. Nesse momento, é usado o verbo estrelar (ação da estrela) na 

terceira pessoa do singular (ele). A sensação dessa leitura, nestes termos, é de que, 

nos filmes ou na televisão, o astro era ele. Para a hipótese dessa pesquisa, esta forma 

de referenciar Aragão levanta mais uma vez a hipótese de favorecimento, uma vez que 

além de não mencionar os demais integrantes do quarteto, acentua a importância de 

Renato e o destaque que ele tem diante do público. Como acontece novamente nas 

linhas 28 a 31: 

 

“Há três semanas, Renato Aragão convida as platéias brasileiras  para participar 

de sua última folia nas telas:O Cangaceiro Trapalhão...”  

 

Note que nesta referência, o autor aproxima o ídolo a seu público, 

personificando o convite ao filme. E destacando como sua a folia, ação comum até 

então ao quarteto Os Trapalhões, e não somente inerentes a Aragão. 

Aqui invocamos a hipótese da Agenda Setting, onde de uma informação, 

retoma-se a lembrança de um fato ou situação noticiado outrora. Tornando possível a 

associação de Renato Aragão com a diversão implícita na “folia”. Wolf (2003) cita dois 

modelos de Agenda Setting defendidos por MacKuen e Combs (1981), que explicam 

este efeito. 

 
O primeiro modelo – da atenção – sugere que a receptividade do destinatário à 
nova informação varia proporcionalmente à informação apresentada e à sua 
capacidade cognitiva para a tratar adequadamente, para a compreender e para 
inserir nos esquemas de conhecimento adquirido. 
O segundo modelo – do enquadramento cognitivo – defende, por seu lado, que os 
indivíduos mais atentos, mais interessados e com maior competência cognitiva, 
são também os menos receptivos à influência, na medida em que são dotados de 
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um sistema de conhecimentos já bem organizado e enraizado. (WOLF, 2003, p. 
169) 

 
 Sendo conhecida do público a parceria entre Renato Aragão e os outros três 

humoristas, o leitor mais atento, começa a sentir falta de um enunciado que refira os 

demais. Afinal, como dissociar um dos outros? Para o fãs do grupo e, especialmente, 

remetendo a preferências pessoais de cada leitor, abre-se uma lacuna de dúvida sobre 

quem seria o responsável por tamanho sucesso e qual seria o papel do demais. 

Confirmando mais uma vez a responsabilidade da hipótese de agenda setting no 

modelo de enquadramento cognitivo. 

Para o problema desta pesquisa, aqui começa o conflito entre a idéia 

apresentada neste enunciado jornalístico e a possível conseqüência do efeito de 

sentido criado por ela. 

A priori permite-se pensar que a intenção do autor da matéria era de se referir 

ao fato de Renato ser dono de uma produtora de cinema, que até então era 

responsável por nove dos filmes de Os Trapalhões. Porém, é na linha 96 que a R.A. 

Produções é citada pela primeira vez. 

 

“ Em cruzeiros atuais, a renda bruta dos 9 filmes que a Renato Aragão 

Produções realizou desde que foi fundada em 1978, ...” (linhas 95 a 100)  

 

Portanto, para a relevância desse estudo, todas as referências feitas entre 

Aragão e a produção fílmica do quarteto, parece realmente dar a ele a posse do 

sucesso, em marcas de referencialidade como as que aparecem nos trechos 

selecionados a seguir. 
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“O público de Aragão no cinema...” (linhas 105 e 106) 

“Os filmes de Aragão...” (linha 150) 

“O sucesso de Aragão...” (linha 159 e 160) 

“Entre Aragão e as crianças...” (linhas 169 e 170) 

“Seus dois gibis.” (linha 184) 

“Os Saltimbancos Trapalhões, um de seus 8 LPs lançados...” (linhas 193 e 194) 

“...de longe, o mais engraçado – pois é o único que sabe contar a piada certa 

para o público certo.” (linhas 216 a 220)  

 

Na linha 322, surge pela primeira vez no texto a referência aos Trapalhões – 

“seus companheiros”.  Considerando que a palavra companheiros não define 

pessoalidade nenhuma, nos apoiamos em Maingueneau para analisar o trecho.  

 
Esse “eles” coletivo é usado somente no masculino plural e designa uma 
coletividade, uma pluralidade, considerada globalmente e constituída de 
indivíduos indeterminados. A coletividade assim designada por “eles” é sempre 
um grupo (...). (MAINGUENEAU, 2002, p. 135) 

 
O autor menciona as riquezas do grupo em seus filmes, porém apenas 10 linhas 

abaixo o nome aparece como a insígnia do grupo, o que se repete na linha 341.  

E segue sendo citado a partir daí, porém sempre relacionado ao elenco dos 

filmes de Renato Aragão e não como peças operantes do seu sucesso de Os 

Trapalhões. 

Na linha 447, no entanto, personagens e atores são mencionados, porém como 

companhia de Renato em O Cangaceiro Trapalhão.  
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“Numa paródia colossal, Aragão, na companhia habitual de Dedé (Manfriedi 

Santana), Mussum (Antônio Carlos Bernardes Gomes) e Zacarias (Mauro Faccio 

Gonçalves), revira meia dúzia de outros filmes de cabeça para baixo,...” (linhas 447 a 

454).  

 

Observa-se aqui, novo erro ortográfico. O nome do intérprete de Dedé aparece 

com grafia diferente: Manfriedi Santana quando o correto é Manfried Sant‟Anna. Erro 

ou falta de cuidado e averiguação da informação? Quantas apurações outras, poderão 

ter sido relapsas assim? 

Nesta edição 775 de VEJA, publicada em 13 de julho de 1983, podemos ver 

claramente a importância da referencialidade, já que a falta de cuidado em sua 

aplicação permite entender o favorecimento de um dos sujeitos do discurso em 

detrimento dos demais. Já que cada leitor tem em si a capacidade de interpretar o texto 

de acordo com seu conhecimento prévio do tema. Conseqüência ainda, da hipótese da 

Agenda Setting, aplicada aos Mass Media, que retomam o histórico dos fatos a cada 

nova informação publicada. 

A matéria publicada na edição 781 datada de 24 de agosto de 1983, já trata do 

conflito de Os Trapalhões.  

Mantendo nosso foco sobre o aspecto da referencialidade, notamos Renato 

Aragão, citado na linha 7 desta edição 775, recebendo o título de líder do grupo, o que 

supõe sua importância com relação aos demais. E supomos que por isso, sua palavra 

tivesse mais peso.  

Dando seqüência a relação dos presentes na referida entrevista coletiva, o autor 

cita os demais artistas do grupo, nas linhas 13 a 18, associando-os a seus respectivos 
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personagens, como se houvesse a necessidade de identificar para o público quem é 

quem, dado que não o preocupou ao citar Renato Aragão na linha 6. Com isso, nós 

entendemos que a palavra líder da linha 6, remete a um grau de importância maior que 

o dos demais, e que o uso correto da referencialidade aconteceria se Aragão fosse 

também associado a seu personagem Didi. 

 

“..., afirmou Renato Aragão, 48 anos, líder do grupo, numa entrevista coletiva à 

imprensa...” (linhas 6 a 8).  

 

“... Manfried Sant’Ana, o Dedé,  48 anos, Antônio Carlos Bernardes Gomes, 

o Mussum, 42 , e Mauro Gonçalves, o Zacarias, 49, ...” (linhas 13 a 18)  

 

Os três voltam a ser invocados na linha 37, quando o autor começa a dar o 

posicionamento de Antônio Carlos, Manfried e Mauro, com relação a discordância que 

estaria separando o grupo. Então, no meio da explicação, a coluna é cortada por uma 

foto de Sérgio Mikoyan que visitava o Brasil naquela época e tinha uma nota dedicada 

a ele na página 71.  

A imagem quebra a leitura e pode desconcentrar o leitor prejudicando o valor 

interpretativo se comparado a uma leitura feita em seqüência. E só na linha 40, abaixo 

da legenda da foto de 8 x 5,5cm de Mikoyan, o assunto será retomado.  

A quebra do sentido do enunciado que vinha sendo exposto é prejudicada, 

podendo favorecer ainda Renato Aragão, que teve seu manifesto lido sem ruídos de 

comunicação. Acrescentamos que corre o risco ainda, de a foto dispersar o interesse 
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do leitor. Que seguirá para a matéria que diz respeito a foto, já que o personagem nela 

retratado, apesar de ser um diplomata, era pouco conhecido. 

“Zacarias, Mussum e Dedé andam descontentes com sua participa – 

                                                  (imagem) 

...ação de apenas 20% na bilheteria dos filmes que fazem com Aragão.” (linhas 

37 a 42) 

A sequência explicativa de base (Grize, 1981; Coltier, 1986; Adam, 1992: 127 – 
142), um operador de tipo Por quê?  ou Como? Questiona uma representação 
problemática e o operador porque permite passar do problema a sua 
solução/explicação. (CHARAUDEAU, 2006, P. 445) 

  
Esta matéria publicada na edição 781 de VEJA, datada em 24 de agosto de 

1983, reforça a questão levantada por este estudo enunciativo, já que parece favorecer 

a qualidade das declarações de Aragão, como poderá ser visto no próximo item, e 

principalmente pela forma como o autor se refere a ele e aos demais. 

Vejamos agora a edição 793 de Veja, que foi publicada em 16 de novembro de 

1983, quando Renato Aragão tinha um programa próprio, onde tentava substituir os 

companheiros, sem muito sucesso. Enquanto Dedé, Mussum e Zacarias, agora 

concorrentes de Renato Aragão, conseguiam manter a audiência do público infantil. 

 A matéria intitulada Tempo Instável, traz o subtítulo: Renato Aragão enfrenta 

turbulências. Antecipando, ao mencionar a situação deste, que aquele discurso traria a 

explicação que o público precisava para entender o que se passava na televisão aos 

domingos. 

Logo no primeiro parágrafo, o autor se refere aos dissidentes como “fiéis 

escudeiros”, inserindo no leitor a idéia de que Renato estaria melhor com eles. 
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“Dois meses depois de separar-se dos outrora fiéis escudeiros Dedé, Mussum e 

Zacarias, Renato Aragão enfrenta uma fase de turbulências na televisão.” (linha 1 a 4)  

 

 Nas linhas 25 a 27, o repórter fala da tentativa dos candidatos a novos 

trapalhões em tentar substituir o talento dos que saíram. E refere-se a estes últimos 

como os donos da bola, deixando fluir uma idéia, já indicada no início da matéria, de 

que eles são importantes para o programa de Renato e insubstituíveis. 

 

“... fizeram o possível para segurar a bola que outrora foi de Dedé, Mussum e 

Zacarias.”  

 

Vale observar que o uso do verbo fazer, no pretérito perfeito, dá como encerrada 

a tentativa, e é a partir dessa idéia que nos apoiamos quando entendemos que o autor 

considera os três trapalhões insubstituíveis. O tempo do verbo sugere que a tentativa 

foi válida mas foi abandonada a partir de agora. 

O comportamento de Renato Aragão, com relação ao momento, é mencionado 

na linha 49. Porém, com a leitura do texto na íntegra, pode-se observar ainda um certo 

desgosto por parte do autor da matéria, que percebe um Aragão tranqüilo e porque não 

dizer apático, quase que ignorando sua própria crise. 

 

“Diante desse panorama, Renato Aragão, aos 48 anos, permanece 

absolutamente tranqüilo e certo de que as mudanças no programa são para melhor.” 

(linhas 49 a 51) 
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O “panorama” dito pelo autor do texto era uma situação, que de acordo com a 

própria reportagem, incluía queda de audiência e a perda do merchandising da fábrica 

de brinquedos Estrela, que também suspendeu a produção de itens com a marca Os 

Trapalhões.  

O uso das ferramentas de referencialidade desta reportagem com relação às 

anteriores parece mostrar-se favorável aos dissidentes, já que aponta dificuldades de 

Aragão, sempre enaltecendo a falta que os outros fazem na composição do verdadeiro 

Os Trapalhões. Veja o trecho: 

 

“O fato, porém, é que Renato Aragão, além de forçado a mudar seu programa, 

enfrenta um outro desafio: o peso das comparações com o trabalho de Dedé, Mussum 

e Zacarias, agora transformados em concorrentes dentro da própria Globo.” (linhas 63 

a 69).  

 

Na seqüência, a partir do intertítulo Duelo no Cinema, o texto trata das duas 

produções que marcariam esse período. De um lado Renato Aragão com O Trapalhão 

na Arca de Noé e do outro, o trio que lançaria na mesma época Atrapalhando a Suate.  

Assim, como na primeira parte do texto, o autor se preocupa agora em falar da 

situação atual dos dissidentes. Logo após situar o público com relação ao programa 

que eles participam, o redator complementa: 

 

“ ...o trio continua contando com todas as atenções da emissora. Tanto é assim 

que ganharão um programa próprio.” (linhas 72 a 75).  
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O programa A Festa é nossa, apresentava Dedé, Mussum e Zacarias, em 3 

cenasdo programa e era exibido todos os domingos imediatamente antes de Os 

Trapalhões. Por esse motivo a briga por audiência se acirrava, já que era visível de 

acordo com o sentido construído por esta reportagem, que o primeiro agradava mais 

ao público por manter as características do tempo em que eram quatro. 

No final da reportagem, nas linhas 106 a 109, o repórter usa a palavra duelo, 

para referenciar, pela primeira vez a situação de um contra o outro, de acordo com o 

trecho abaixo. Porém, o tom do enunciado remete a uma situação de desavença que 

beira a batalha, num texto provocativo e parcial. 

 

“O duelo no cinema servirá para medir que lado dos Trapalhões garantiu ao 

grupo, nos últimos anos, as maiores bilheterias do cinema nacional.”  

 

A última matéria a ser analisada é a que data de 22 de fevereiro de 1984, 

portanto edição nº. 807 Veja, cujo título é Fim do Divórcio, ela traz o anúncio da 

reconciliação do quarteto. Nesta, não há referências de uns ou outros, mas sim dos 4 

enquanto grupo que retoma suas atividades. 

Para este trabalho, a situação que surge a partir do bom ou mau uso das 

ferramentas de referencialidade dentro de um enunciado jornalístico, interferem 

ativamente na construção do seu efeito de sentido.  

A análise das cinco reportagens de Veja, publicadas no período em que se 

instala e se encerra a separação de Os Trapalhões, provam que o uso incorreto da 

individualidade e do grupo, pode sim, imprimir o favorecimento de um e outro sujeito do 

discurso. Uma vez que deixa transparecer outro elemento da referencialidade, o Ethos, 
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que nada mais é que o posicionamento do enunciador implícita opinativamente na 

construção do enunciado.  

 

4.2 – Veridicção 

 

A Veridicção é uma marca criada ao texto a partir da idéia de construção de 

sentido. Ou seja, verifica o fato como verdadeiro para aquele referente ou construído a 

partir das estratégias discursivas.  De acordo com Lopes & Beividos (2007), seu estudo 

se apóia sobre duas epistemologias: a realista e a imanente ao discurso.  

Na realista, a verdade se dá pela relação direta entre o discurso e o seu valor 

quanto ao referente.  Na imanente, a verdade pode ser construída e operada pelas 

estratégias discursivas que objetivam criar um efeito de verdade. 

Para Charaudeau (2006) a veridicção é uma ferramenta que seleciona as 

premissas verdadeiras e transmite corretamente sua verdade à conclusão, garantindo 

uma boa argumentação. 

Na reportagem da edição 750, publicada em 19 de janeiro de 1083, temos como 

fato principal: a produção do filme O Cangaceiro Trapalhão e sua repercussão nos 

bastidores das filmagens. 

O autor fala do elenco, dos valores empenhados em sua produção e se 

concentra em apresentar o produtor do filme – Renato Aragão. O que justifica sua 

menção aos demais trapalhões apenas como elenco. 

Nesse caso a veridicção é realista, pois trata do fato pelo fato com dados que 

podem ser apurados e confirmados. E descarta, portanto, a possibilidade de 

direcionamento favorável a Renato em detrimento dos demais. 



47 
 

Entendemos que na reportagem da edição seguinte, 775 de julho de 1983, isso 

não acontece. Afinal, apresenta o título que induz a pensar no filme O Cangaceiro 

Trapalhão, e se transforma ao longo de suas seis páginas, em um enunciado que 

referencia basicamente a trajetória de Renato Aragão. 

Destacamos dois trechos que remetem a essa, que pode ser um caso de 

veridicção imanente, já que o fato passa a ser pretexto introdutório de um discurso que 

até então não era o foco do enunciado. 

 

“Com renda de 45 milhões de cruzeiros por dia, O cangaceiro Trapalhão 

consolida Renato Aragão no posto de campeão das bilheterias do país.” (subtítulo). 

 

“ Ele talvez não seja o melhor humorista do país mas é, de longe o mais 

engraçado - ...” (linhas 214 a 216)  

 

Essa mudança de foco na reportagem pode realmente ter se tornado uma das 

causas do desconforto dos outros trapalhões, uma vez que destaca Renato com 

relação ao grupo que também compôs o filme em questão.  

Para justificar a hipótese de mau uso da veridicção, separamos um trecho de 

Charaudeau (2006), onde ele explica a encenação de um fato. Ou seja, a forma como 

um assunto pode gerar outro. 

 
Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto de 
vista particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um 
fragmento do real. Sempre que tentamos dar conta da realidade empírica, 
estamos às voltas com um real construído, e não com a própria realidade. 
Defender a idéia de que existe uma realidade ontológica oculta e que, para 
desvendá-la, é necessário fazer explodir falsas aparências, seria reviver um 
positivismo de má qualidade. (CHARAUDEAU, 2006, p. 131) 
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A reportagem da edição 781, que trata do anúncio da separação de Os 

Trapalhões, tem um trecho que perdeu seu valor jornalístico pela imprecisão que 

denota. Referimos-nos a linha 42 e a palavra comenta-se.  

 

“Comenta-se ainda, na direção da Globo, que os três teriam recebido um convite 

da TVS,...” (linhas 42 a 44) 

 

Partindo do conceito de veridicção Imanente defendido por Lopes & Beividos 

(2007), um efeito de verdade pode ser criado a partir do uso de estratégias discursivas. 

Então, questionamos a intenção de publicar algo incerto, como certo, que não seja criar 

o efeito de polêmica.  

 
O CRITÉRIO DE POLÊMICA, que também se justifica pela captação: é preciso 
organizar confrontos entre pessoas que têm posições antagônicas e que saibam 
polemizar. Isso explica o gosto das mídias (suscetíveis de produzir impacto), pelos 
confrontos no domínio político em controvérsias pesadas, e por aquilo que se poderia 
chamar de “fala populista”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 145) 

 
Nas reportagens das edições 793 e 807, a veridicção é realista, pois a primeira 

apenas dá o relato da situação dos programas Os Trapalhões, de Renato Aragão e A 

Festa é nossa, onde o trio participava.  

 

“Renato Aragão, aos 48 anos, permanece absolutamente tranqüilo e certo de 

que as mudanças o programa são para melhor.” (linhas 49 a 51)  

“Atualmente com três quadros no humorístico A Festa é Nossa, que a Globo 

exibe antes de Os Trapalhões, o trio continua contando com todas as atenções da 

emissora.” (linhas 70 a 74) (situar) 
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A segunda monta o cenário da reconciliação, dando igual valor aos quatro e 

anunciando a retomada da trupe. 

 

“Na semana passada, finalmente, Aragão, Dedé, Mussum e Zacarias 

anunciaram a boa-nova que tantos brasileiros queriam ouvir. Os Trapalhões estão de 

volta.” (linhas 27 a 30) 

 

Para este trabalho, que investiga a crise de Os Trapalhões, efeitos de verdade 

que podem ser criados a partir de idéias mal formuladas ou por informações de 

averiguação insuficiente, podem sim desencadear um conflito, já que todo o enunciado 

jornalístico apresenta em si, a característica nata da veracidade. 

Ao pensar a veridicção, lembramos o gatekeeper e sua relevância num ambiente 

de redação jornalística, já que cabe a ele a filtragem de informações e sua avaliação 

sobre os critérios de noticiabilidade daquilo que pretende-se publicar. 

 
O efeito de verdade está mais pro lado do “acreditar ser verdadeiro” do que para o 
do “ser verdadeiro”. Surge da subjetividade do sujeito em sua relação com o mundo, 
criando uma adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo faro de que é 
compartilhável com outras pessoas, e se inscreve nas normas de reconhecimento 
do mundo. Diferentemente do valor de verdade, que se baseia na evidência, o efeito 
de verdade baseia-se na convicção, e participa de um movimento que se prende a 
um saber de opinião, a qual só pode ser apreendida empiricamente, através dos 
textos portadores de julgamentos. (CHARAUDEAU, 2006, p. 40) 
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4.3 – Citações diretas e indiretas  

 

As citações podem ser diretas ou indiretas. A primeira é a transcrição literal de 

palavras ou trechos de outro autor e podem ser apresentadas entre aspas ou em 

destaque com relação ao resto do texto na página. A segunda, também conhecida por 

Paráfrase, é a reprodução das idéias de outro autor, porém sem a transcrição exata.  

 
Em geral, a imprensa popular prefere o discurso direto ao DI. Essa divergência 
remete a dois tipos de encenação da fala relatada: 
1) Para um público leitor popular, o jornalista privilegia a narração, uma 
relação mais imediata com o vivido, as palavras mesmas das pessoas, como se o 
leitor estivesse presente na situação. 

2) Para um leitor instruído, o jornalista prepara um produto que fale à 
inteligência desse público e atrás do qual ele se apaga. Disso deriva a maior 
freqüência do discurso indireto e das formas híbridas. (MAINGUENEAU, 2002, P. 
150) 
  

Percebemos na leitura das matérias selecionadas para essa investigação, que 

as citações apresentavam problemas referentes a sua formatação no texto, que 

poderia deixar o leitor confuso ao construir seu efeito de sentido. 

Na edição 750, de 19 de janeiro de 1983, por exemplo, há duas citações, ambas 

são de Renato Aragão, as duas aparecem entre aspas, o que para Maingueneau 

(2002) é uma forma de mostrar fidelidade ao Discurso Direto. E remete também a 

explicação do início deste capítulo, que trata de citação direta.  

A primeira citação compõe as linhas 17 a 21 desta mesma edição e, entre 

aspas, o produtor e humorista explica que, apesar da temática, O cangaceiro 

Trapalhão não terá violência e que os tiros dados não matam os personagens, que 

depois levantam e saem correndo. 

“O filme terá tiros, mas os personagens atingidos caem, depois se levantam e 

saem correndo.”  
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Na segunda, citação, também direta, Renato conta sua artimanha para espantar 

os meninos que o espiavam: 

 

“Mandei passar graxa no poste.” (linhas 35 e 36)  

 

Na matéria, referente à edição 775, de 13 de julho de 1983, há  dezessete 

citações, todas diretas. Destas, dez são de Renato Aragão, uma de Josip Bogoslav 

Tanko – diretor de dez filmes de Os Trapalhões, uma de autor não identificado, duas 

de Daniel Filho, duas de Jô Soares e uma de Andréia, filha de Aragão. Todas elas 

valorizam o trabalho do Trapalhão e comentam seus filmes.  

 

“Eu gosto de filme que leva o espectador a sentar na cadeira e tirar o sapato 

para rir a vontade.” – Renato Aragão (linha 76).  

 

“Nem eu gostei de Serra Pelada.” - Renato Aragão (linhas 127 e 128)  

 

“Saiu tudo errado, mecânico demais. Não havia graça nem emoção.” - Renato 

Aragão (linhas 131 - 133).  

A respeito do filme Os Trapalhões na Serra Pelada. 

 

“O sucesso do Aragão é como uma bola de neve.”  - J. B. Tanko (linhas 159 - 

161)  
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“Quando um filme novo é lançado, as pessoas já estão esperando. E todo 

mundo vai ver.”  - sem autor declarado (linhas 166 a 168)  

 

“O espectador não gosta de mocinho caridoso, desses que, no final do filme, 

distribuem tudo o que ganharam para os pobres.”  - Renato Aragão (linhas 302 – 305)  

 

“Se eu fizesse isso o espectador me daria uma banana e nunca mais voltaria.” - 

Renato Aragão (linhas 305 e 306)  

 

“Quando um menino diz que viu um carro voando”  - Renato Aragão (linhas 370 

e 371)  

 

“Sei que meu filme será um sucesso.” - Renato Aragão (linhas 372 e 373)  

 

“Elas percebem quando há truques, e não gostam tanto.” - Renato Aragão 

(linhas 415 – 417)  

 

“Você vai morrer pai.”  - Andréia, filha de Aragão (linha 431)  

 

“Na hora da filmagem, eu às vezes nem percebia o que ele estava fazendo.” – 

Daniel Filho (linhas 521 - 523)  

 

 “ Ás vezes parecia uma coisa banal. Na montagem, porém, sempre descobria 

coisas fantásticas.” – Daniel Filho (linhas 524 - 526) 
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Nas duas citações, Daniel Filho, se refere as gravações que dirigiu em O 

Cangaceiro Trapalhão. 

 

“Embora represente uma linha de farsa” – Jô Soares (linhas 566 – 567)  

 

“O Aragão consegue fazer tudo com sobriedade, e sempre permite que a 

compreensão da piada se dê na cabeça do espectador.” – Jô Soares (linhas 567 – 572)  

 

“A crise, para mim, já passou.” – Renato Aragão (linha 631)  

 

“Foi há treze anos, quando estava sem emprego e tive de vender meu 

apartamento.” – Renato Aragão (linhas 632 – 634)  

 

Notamos, porém, que embora a idéia inicial da reportagem fosse a renda 

milionária de O Cangaceiro Trapalhão, apenas duas delas, as do diretor do filme, 

Daniel Filho, falam do Cangaceiro. Assim como, não há nenhuma citação, mesmo que 

indireta de qualquer outro Trapalhão.  

As citações da reportagem da edição 781 de VEJA, publicada em 24 de agosto 

de 1983, são questionáveis. A primeira delas é direta e de Renato Aragão 

manifestando sua vontade de manter o grupo unido.  

 

“Por mim, continuamos juntos.” (linhas 5 e 6)  
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Porém a citação presente nas linhas 18 e 19 parece resumir o que os três 

humoristas falam. Inclusive usando o verbo do período conjugado na 3ª pessoa do 

plural. O que se observa aqui é um possível equívoco no uso das aspas, já que são 

indicativas de citação direta e esta seria indireta, de acordo com a indicação no tempo 

do verbo. 

“esperam poder continuar juntos”  

 

O efeito de sentido criado com a grafia do trecho tal qual se apresenta e é 

transcrito abaixo, sugere que os três teriam falado ao mesmo tempo, ou que de forma 

equivocada o repórter estaria resumindo o que eles disseram. Esse detalhe prejudica a 

credibilidade do conteúdo enunciativo. 

A partir da linha 37 até a linha 42, em citação indireta, o autor informa o 

posicionamento de Antônio Carlos, Manfried e Mauro. Trecho cuja compreensão pode 

ser prejudicada pela diagramação. 

 

“Zacarias, Mussum e Dedé andam descontentes com sua participa – 

                                                  (imagem)  

...ação de apenas 20% na bilheteria dos filmes que fazem com Aragão.” (linhas 

37 a 42)  

 

Nas linhas 40 a 42 o autor menciona novamente os motivos do trio contra 

Renato (transcrição acima), o que também podemos considerar uma citação indireta, já 

que esta é uma informação obtida na coletiva de imprensa. Ele diz que a queixa dos 

três humoristas contra Renato Aragão era quanto a participação de apenas 20% na 
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bilheteria dos filmes que faziam com ele. Mas, em nenhum momento, o repórter 

menciona o autor deste comentário.  

Na linha 47, destoando da interpretação que poderia fazer o leitor nas linhas 42 

a 45, entre aspas, uma citação direta do vice-presidente da TVS na época, Luciano 

Calegari, negando o suposto convite. 

 

“Não fizemos o convite”  

 

Em compensação, nas linhas 50 a 52, em citação direta, o autor da matéria 

adiciona uma frase de Calegari, afirmando que a TVS faria o convite. 

 

“mas agora vamos procurar os três com uma proposta.”  

 

A edição nº 781 de VEJA, apresenta descuido com relação ao uso dos recursos 

disponíveis em nossa língua para o uso de citações diretas e indiretas, o que 

compromete não só a qualidade textual, mas cria um efeito de verdade questionável e 

consequentemente, no leitor, um sentido de verdade que pode ser distorcido com 

relação a veridicção do mesmo. 

Na reportagem dirigida a Os Trapalhões, na edição 793, publicada em 16 de 

novembro de 1983, há três citações diretas de Renato Aragão e uma de Manfried 

Sant‟Anna, o Dedé. Ambos falam dos programas em que participam atualmente pela 

Rede Globo, referindo-se também à sua concorrência por audiência. São elas, 

respectivamente: 
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“Estava havendo um desgaste muito grande na fórmula anterior” (Renato 

Aragão, linhas 52 a 53)  

“O programa se restringia a fazer humor no quarto, na sala e no ponto de 

ônibus” (idem, linhas 53 a 55)  

“Renato tem o seu espaço e nós, o nosso.” (Dedé Sant‟Anna, linhas 85 e 86)  

 

Na edição 807, publicada em 22 de fevereiro de 1984, há apenas uma citação e 

pertence a Renato Aragão, nas linhas 40 a 43, onde ele manifesta sua satisfação com 

o retorno do grupo em sua formação mais conhecida. 

 

“Tiramos férias conjugais para curar um desgaste de 15 anos de vida em 

comum. ” 

 

Concluímos considerando que o uso das citações, em especial na edição 775, 

tiveram ação importante na fabricação do conflito, já que outras personalidades 

elogiaram apenas o trabalho de Aragão, e sequer o trio restante ganhou espaço para 

se manifestar. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

A iniciativa deste trabalho foi verificar, através das teorias do Jornalismo e da 

técnica de Análise do Discurso, a hipótese de construção da crise que separou Os 

Trapalhões entre setembro de 1983 e fevereiro de 1984, nas páginas da Revista Veja. 

A partir das marcas selecionadas para esta pesquisa e do que cada uma pode 

ter representado para a briga de Os Trapalhões, podemos concluir este trabalho, 

retomando alguns pontos.  

De acordo com Charaudeua (2006), toda realidade empírica está sujeita a um 

filtro que se baseia no ponto de vista particular que dará origem a um fragmento do 

real. Assim, podemos considerar, que sempre haverá um ideal construído e não a 

própria realidade, inclusive em um enunciado jornalístico, onde a notícia é uma 

representação do fato testemunhado por alguém. Eis que entra aqui o gatekeeper, e 

todo um contrato de leitura e antes disso, de compromisso entre este profissional e seu 

veículo. Fatores que já permeiam e filtram o fato. Desvendar o possível prejuízo desta 

filtragem foi o eixo desse trabalho. Já que um recorte, não representa a verdade 

completa. 

Ainda temos que levar em conta, outra observação de Charaudeuau (2006), que 

nos lembra que a imprensa mantém uma relação distanciada com aquele que lê, o que 

explica o risco do sentido de verdade produzir um efeito de sentido diferente da intenção do 

autor do texto.  Contudo, esta construção da informação prejudica o que chamaríamos 

de veridicção, porque o filtro também distorce. 

Esta pesquisa vem chamar a atenção dos profissionais da comunicação e outros 

pesquisadores, quanto a relevância de um estudo apurado dos termos e técnicas 
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lingüísticas e gramaticais a serem usadas na construção de um enunciado jornalístico. 

É preciso levar em conta, que o contexto social de quem lê pode determinar 

conclusões diferentes das pretendidas pelo autor do texto. 

O corpus aqui analisado, resultou em conseqüências graves para o grupo Os 

Trapalhões, tanto no âmbito emocional, quanto no financeiro, já que lhes custou o 

cancelamento de contratos de merchandising da época. Além disso, fez com que os 

fãs se preocupassem por muito tempo em descobrir quem seria o ou os culpados pelo 

rompimento, o que acabou por gerar antipatias do público por determinados artistas. 

A confirmação da influência destes textos sobre a separação do quarteto, só 

seria possível com o testemunho dos envolvidos dando seu ponto de vista. Porém, por 

restarem apenas dois, Renato Aragão e Manfried Sant‟Anna, não haveria como 

definirmos com exatidão o resultado dessa análise, já que cada um é parte de um lado 

envolvido. 

Porém, nos apoiamos nas bibliografias consultadas, e observamos falhas 

técnicas na elaboração do enunciado jornalístico de VEJA. 

Então, após percorrer o caminho de estudo teórico a partir da construção do 

referencial, da definição do corpus, da análise cuidadosa a partir das categorias de 

Referencialidade, Veridicção e Citações Diretas e Indiretas, concluímos que realmente 

houve descuido na enunciação jornalística, para uma interpretação da mesma, como 

sendo construída para dar mais espaço, credibilidade e saliência a Renato Aragão, 

podendo sim, ter estimulado um conflito de vaidades.  

Enfatizamos, ainda, a importância desse trabalho para os comunicadores e 

pesquisadores da comunicação, uma vez que mostra as proporções de um texto 
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redigido de forma a moldar uma realidade, sem considerar as conseqüências de sua 

interpretação. 
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