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Objetivo: A proposta foi estudar os elementos presentes na cobertura jornalística de
uma ocorrência policial. O objeto de estudo foi o Jornal Vale do Aço. Procuramos
discorrer sobre o ambiente das narrativas das páginas policiais com a finalidade de
possibilitar uma compreensão do contexto histórico e cultural do Vale do Aço.
Metodologia: Nós utilizamos o método de pesquisa proposto por Patrick Charaudeau,
segundo o qual é preciso levar em consideração os aspectos psicossociais para se fazer
uma análise do discurso. Para isso, foi feito um estudo interdisciplinar entre o nível
situacional (que aborda as situações externas ao ato de linguagem), o nível das
restrições discursivas (conjunto dos procedimentos que são utilizados pelas instruções
situacionais) e o nível da configuração textual (que abriga o sujeito falante e as
escolhas feitas por ele). Optamos por fazer uma semana construída por sorteio. Esses
critérios foram escolhidos porque a aleatoriedade permite uma análise mais ampla.
Resultados: De início, acreditávamos que o jornal dramatizasse algumas narrativas
com tom semelhando ao ficcional para melhor seduzir o leitor. Essa hipótese foi
confirmada. A linguagem tem a capacidade de aproximar o leitor da publicação.
Percebemos que a voz da polícia é muito utilizada porque, além de ser uma fonte
oficial, dá credibilidade ao conteúdo informativo. Essa questão da credibilidade
também é importante de se destacar, uma vez que o discurso sedutor também é
influenciado por ela. Outra questão que também foi possível examinar é que o design
da página policial exerce influência sobre a maneira pela qual o leitor vai interagir com
o conteúdo publicado. Para haver eficácia na transmissão da informação, e mais, na
captação do leitor, é preciso que o layout da página esteja equilibrado. Nesse caso, é
necessária uma sintonia adequada entre texto escrito, tipografia utilizada, diagramação
e fotografia. Mas, acima de tudo, o conjunto deve estar agradável aos olhos do leitor.
Foi possível ainda constatar que a morte e a morbidez de alguns acontecimentos são
capazes de provocar várias sensações nos leitores. Essas sensações têm capacidades
que variam de uma simples motivação para a leitura até um antídoto para a morte
violenta das metrópoles urbanas. Conclusão: Com o estudo, foi possível afirmar que
esse universo de situações publicadas nas páginas policiais do periódico tem a
capacidade fazer o leitor sentir algumas reações. Essas reações vão determinar a
possibilidade de captar o leitor da forma mais performática possível
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