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RESUMO  

 

A manchete é a chamada de um texto jornalístico, com o papel de resumir as 
notícias e atrair a atenção do leitor para o texto que a segue. Neste artigo temos 
como foco as manchetes de dois jornais impressos da cidade de Toledo no Paraná, 
a Gazeta de Toledo e o Jornal do Oeste. Como esses jornais transmitem as 
manchetes e o sentido que produzem é fator fundamental para orientar a opinião 
dos leitores, visto que nos dias de hoje a busca por informação tende a não ser 
aprofundada pelas massas, utilizando apenas das manchetes como argumento e ao 
desenvolvimento destes pelos formadores de opinião, que, nesse caso são os 
jornais aqui analisados. Harold Lasswell explica muito bem como os jornais e outras 
mídias manipulam a população em geral para um favorecimento de uma ação efetiva 
e com motivos. O método de pesquisa por meio de observação das manchetes e 
das notícias que as circundam, irão envolver também a forma como os receptores 
recebem a mensagem passada pelas manchetes desses dois jornais. Em nossa 
análise constatamos que ambos os jornais com influência regional possuem notícias 
de temas populares, mas polarizados, tendo uma vertente política forte e aparente. 
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INTRODUÇÃO  

 

Assim como qualquer texto deve possuir um título, uma matéria jornalística 

tem sua manchete. Na mídia impressa, o papel das manchetes é resumir a notícia 

com frases curtas, de forma a atrair o leitor para o conteúdo interno de uma matéria. 

Para que este objetivo seja alcançado com sucesso, o resumo deve ser claro ao 

mesmo passo que é curto, anunciando a notícia sem utilizar de argumentos. 

A manchete será uma chamada, por isso normalmente é carregada de termos 

atraentes que chamam a atenção de quem passa os olhos por ela. No caso do jornal 

impresso, as letras sempre maiores que o restante do texto, ajuda a direcionar o 

olhar do leitor. 

Na cidade de Toledo no Paraná, temos a presença de dois jornais impressos, 

a Gazeta de Toledo e o Jornal do Oeste, ambos com uma linguagem regional e com 

forte influência política. Analisando estes dois jornais da cidade, buscamos 

responder as seguintes perguntas: 

1. Qual o efeito pretendido pelos jornais ao elaborar uma manchete? 

2. De que maneira elas são trabalhadas para alcançar este efeito? 

Entender a forma como se elabora uma manchete, é fundamental para 

compreender seu efeito sobre o público no que diz respeito ao senso comum. 

Quando se elabora uma manchete, muitos aspectos são levados em consideração, e 

pensando regionalmente, é importante analisar a forma como a mídia impressa 

toledana emprega estes aspectos no discurso jornalístico. 

Da mesma forma que que é importante entender os efeitos e reações sobre 

os leitores, que em maior parte do tempo caem totalmente nos aspectos do senso 

comum e esquecem de formar uma opinião própria sobre determinado assunto. 

A importância de tal investigação está justamente no receptor, que precisa 

reformular seu pensamento diante de informações “fáceis”, ou seja, aprender a ter 

um senso crítico diante do que lhe é apresentado, para que assim deixe de se 

contentar com resumos rasos. 

Com base nos estudos sobre comunicação, feitos por Harold Lasswell 

(1902-1978), buscamos examinar as manchetes jornalísticas de dois jornais 



 

 
 

 
 

impressos de Toledo de maneira a entender como elas influenciam o público, 

demonstrando assim como é trabalhado este discurso e teorizar seus efeitos. 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Harold Lasswell (1902-1978) foi um dos primeiros estudiosos a teorizar a 

comunicação como conhecemos hoje, propagador da teoria da agulha hipodérmica, 

e da teoria que levou o seu nome, a teoria de Lasswell: quem? Diz o quê? Como? 

Para quem? Com que efeito? 

Seus estudos foram desenvolvidos entre a primeira e após a segunda guerra 

mundial, analisando a força do rádio e da mídia impressa na opinião pública. 

As manchetes surgiram junto do jornal no século XVI e sua chamada vem se 

desenvolvendo desde então, de forma que essa mídia impressa foi utilizada como 

arma de guerra aliada para propagar informações pró-guerra tanto nos Estados 

Unidos quanto na Alemanha, manipulando a população ao favorecimento de uma 

ação efetiva e com motivos. 

A intenção das manchetes de jornal ainda são as mesmas, elas possuem 

um tom informativo, mas está atrelada a uma opinião em particular, que, no caso de 

Lasswell, seria principalmente os ideais do Estado, que tendem a orientar o público a 

ler o texto jornalístico de maneira a pensar em torno da manchete, pensando assim 

na formação de uma atitude pública sobre o tema, assim como Lasswell define: 

 

A ideia de uma "atitude coletiva" não é super-orgânica, como uma entidade 
extranatural. Fenômenos coletivos foram muitas vezes tratados como se 
estivessem em um plano para além da ação individual. [...] Assim, a atitude 
coletiva, como um padrão, é uma distribuição de atos individuais e não um 
espírito constante que alcançou realização transitória no bruto e grosseiro 
mundo dos sentidos (LASSWELL, 1927, p.627-628). 

 

Baseando-se em Lasswell, podemos definir que o jornalista (quem) fala 

sobre um assunto (diz o que) por meio da manchete e do texto nas páginas do jornal 

(como) para o público assinante, empresas e/ou o público interessado (para quem) 

levando-os a concordarem dos fatos ali escritos (com que efeito). 



 

 
 

 
 

Lasswell explica que os canais midiáticos se esforçam para manter o poder 

do convencimento, sendo este o seu produto: 

 

Muitos dos canais de contato mais geral se esforçam para manter o poder 
de convencimento dos mais íntimos tipos de conversa; daí a carta pastoral, 
a voz de boa vizinhança no rádio, o close-up informal no noticiário, o 
diálogo, e a importação de saudações informais direcionadas ao público 
(LASSWELL, 1969, p.14). 

 

No caso dos jornais, as manchetes são utilizadas como forma predominante 

de convencimento, já que muitas vezes tem como função aguçar o olhar das 

pessoas para uma afirmação dada como verdadeira, sem que ao menos leiam o 

restante do conteúdo. Lasswell explica como isso acontece e como as pessoas 

deveriam de fato agir: 

 

As pessoas que provam os mistérios da opinião pública devem, no 
presente, pelo menos, confiar em algo além das medições exatas para 
confirmar ou desacreditar suas especulações. Generalizações acerca da 
opinião pública convencem porque são plausíveis e não porque foram 
experimentalmente estabelecidas. Elas caem no esquecimento quando 
outros, que tiveram a experiência direta com aquilo que elas tentaram 
descrever, entram em desacordo com o observador original. Algumas 
vezes, esse desacordo é nítido e enfático, pois vem de pessoas que 
tentaram utilizar as noções existentes sobre opinião pública nos seus 
esforços de controlá-la. (LASSWELL, 1938, p.6). 

         

Para entender de fato como essas chamadas influenciam um indivíduo em 

sua leitura, fez-se o uso de observação e análise teórica. Essa observação se deu 

por meio do próprio ambiente em que estamos inseridos, onde é possível perceber 

os comentários superficiais adotados pela maioria das pessoas em diálogos sobre 

determinados assuntos apresentados em notícias jornalísticas.  

Por meio da análise teórica, podemos perceber que não é de hoje que a linguagem 

jornalística é observada e estudada, sendo considerada uma forte arma de 

manipulação e formação de opinião para o senso comum. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

Nos resultados são descritos os dados obtidos na pesquisa. Estes podem 

ser apresentados na forma textual, em gráficos, tabelas e figuras. (Antes de cada 



 

 
 

 
 

gráfico, tabela ou figura, é necessário apresentar um texto que destaque os 

principais resultados e sua análise). 

Os resultados obtidos pelo autor devem ser apresentados de forma clara e 

lógica, não devendo conter interpretações pessoais, mas respondendo aos objetivos 

propostos, descrevendo analiticamente os dados levantados, por uma exposição 

sobre o que foi observado e desenvolvido na pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A problemática deste artigo é algo que precisa ainda ser aprofundado, já que 

as pessoas ficam presas a informações superficiais, neste caso as manchetes, e não 

se preocupam em buscar a verdade concreta. Segundo Lasswell, esses fatos que 

fogem da realidade são reflexos da interpretação do escritor, que pode ou não 

coincidir aproximadamente com o que aconteceu na verdade, utilizando de seu 

conhecimento para controlar a opinião da população. 
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