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RESUMO
Em 2013, Jorge Mario Bergoglio foi eleito o novo papa da Igreja Católica. As
circunstâncias de sua eleição e as atitudes do novo pontífice chamaram a atenção midiática que
começou a vê-lo como um “papa diferente”. O presente trabalho tem como objetivo investigar
se a imprensa tem construído a imagem de um papa polêmico utilizando-se dos títulos de
notícias. A metodologia da pesquisa consiste na análise do corpus de cinco notícias, por meio
da comparação entre o título e o texto jornalístico que o acompanha. Dessa maneira, procurase identificar diferenças entre o que é reportado no título e o que é escrito no corpo da notícia.
O aporte teórico foi o conceito de polêmica, segundo Ruth Amossy (2014). Além disso, há
também definições e tipificações dos títulos jornalísticos segundo os autores Alves (2003),
Assumpção e Bocchini (2006) Genette (2009), além de reflexões sobre estratégias enumeradas
por Arthur Schoupenhauer (2014), as quais foram adaptadas para a construção dos títulos
impostores. Conclui-se, ao fim deste trabalho, que a imagem polêmica do papa Francisco é
construída a partir da manutenção da polêmica em volta de suas falas e atitudes, utilizando-se
do grande alcance que os títulos possuem.
Palavras-chave: Papa Francisco, Igreja Católica, Polêmica, Títulos de notícias.

ABSTRACT
In 2013, Jorge Mario Bergoglio was elected the new pope of the Catholic Church. The
circumstances of his election and the atitudes of the new pontiff drew the media attention that
he began to see him as a “different pope”. This paper aims to investigate whether the press has
constructed the image of a controversial pope using news headlines. The research methodology
consists of the analysis of the corpus of five news items, by means of a comparison between
the headline and the journalistic text that accompanies it. In this way, we try to identify
diferences between what is reported in the headline and what is written in the body of the news.
The theoretical contribution was the concept of controversy, according to Ruth Amossy (2014).
In addition, there are also definitions and typifications of journalistic titles according to authors
Alves (2003), Assumpção e Bocchini (2006) Genette (2009), as well as reflections on strategies
enumerated by Arthur Schoupenhauer (2014), which were adapted for the construction tow
impostor titles. It is concluded at the end of this work, that the polemical image of Pope Francis
is constructed from the maintenance of the controversy around his speeches and atitudes, using
the great reach that the titles have.
Keywords: Pope Francis, Catholic Church, Controversy, News headlines.
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1. INTRODUÇÃO

Desde que foi eleito papa, em 13 de março de 2013, Jorge Mario Bergoglio tornou-se o
alvo dos holofotes da grande mídia, que tentava, naquele momento, descobrir tudo sobre a vida
do novo bispo de Roma. O que ninguém esperava quando a fumaça branca apareceu depois de
dois dias de Conclave é que o pontífice eleito traria tanta novidade.
Além do fato singular da eleição acontecer devido a renúncia de Bento XVI – fato que
não acontecia desde 1415 – o Papa Francisco é o primeiro papa latino-americano e de ordem
jesuíta. Segundo Campos (2017),

O caráter histórico deste acontecimento se justificaria pela singularidade da eleição
do novo papa [...] esses aspectos do novo papado já bastariam para caracterizá-lo
como um acontecimento histórico. O acontecimento é algo que sempre clama por uma
cobertura jornalística e, a grandiosidade do fato causa interesse e gera condições para
a espetacularização do papa e da Igreja. (CAMPOS, 2017, p. 17).

Para além das particularidades de sua eleição e a nova circunstância que chegava ao
Vaticano, Bergoglio roubou a cena com sua simplicidade. Escolheu utilizar o crucifixo de prata
ao invés do de ouro, como costume; não quis usar múleos, continuando com seus sapatos pretos;
preferiu continuar morando com os outros cardeais, ao invés de ir para o apartamento papal.
Negando luxos até então tradicionais da Igreja, ele deixou a mídia extasiada com esse tipo de
atitude, sendo interpretado por ela como um revolucionário da Igreja (FERREIRA e SIMÕES,
2015).

Todos esses acontecidos, por si só, chamaram a atenção da mídia, que passou a se referir
a Bergoglio como um papa “diferente”, afirmando uma ruptura com o que até então fora visto.
Dessa forma, observa-se sempre uma espetacularização das atitudes do atual pontífice,
justamente por partirem desse pressuposto que há uma novidade em suas ações. Segundo Tfouni
e Pereira (2016),
Se o acontecimento discursivo é uma novidade, é porque ele se relaciona por
contraste, por diferença, com a memória que se tem de algo até então. Nesse sentido,
o papa atual seria “o papa do povo”, por contraste, e por destoar do que tem sido a
imagem e a atitude da Igreja Católica até então. (TFOUNI e PEREIRA, 2016, p. 18).

Ademais, Francisco também chama a atenção por tratar, muitas vezes, em seus discursos
e declarações sobre assuntos considerados tabus para a Igreja. Por causa disso, atrai para si a
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imagem de um papa que pode ser o responsável por modificar doutrinas milenárias da Igreja
Católica. Segundo Campos (2017), “as polêmicas em torno de assuntos como o casamento
homossexual, o celibato, o divórcio e o aborto, foram amplamente noticiados pelos veículos de
comunicação do mundo inteiro”.

Uma pesquisa realizada pela Global Language Monitor (GLM) aponta que o papa
Francisco foi a pessoa de quem mais se falou na internet em 2013 (CAMPOS, 2017). Portanto,
é compreensível que a mídia se interesse em sempre reportar as falas, discursos e decisões do
líder de uma das maiores religiões do globo. Apesar de toda a atenção que chama atualmente,
nem sempre foi assim. Mesmo sendo o segundo mais votado na eleição que elegeu Bento XVI1,
o nome de Bergoglio não era nem cogitado pela grande mídia no Conclave de 20132.

Com essa pesquisa, gostaríamos de salientar que a figura de um papa sempre chamou
e chamará atenção, justamente pelo peso que esse cargo traz em si mesmo. No entanto, na
análise de como a mídia reporta especificamente o papa Francisco, queremos investigar se a
mídia está orquestrando polêmicas (AMOSSY, 2014) em cima de sua imagem. Além disso,
como citado anteriormente, a figura de Begoglio representou novidade por sua origem e
algumas de suas atitudes. Dessa maneira, buscamos saber se essas diferenciações foram um
gatilho para que a imprensa o reporte como um papa diferente dos outros até então.

A conclusão desse trabalho discute sobre a manutenção da polêmica. Segundo
Amossy (2014), esse fenômeno tende a ser efêmero e sumir quase na mesma velocidade que
apareceu. Portanto, com o nosso corpus, percebemos que, portais diferentes, em anos diferentes,
insistem em construir uma imagem polêmica do atual papa. Portanto, para finalizar esta
pesquisa refletimos um pouco sobre a manutenção da polêmica, ou seja, o seu acendimento
constante não em cima de um fato exclusivo, mas sobre a figura de um líder durante esses anos.
Gostaríamos de responder a essas perguntas: há a construção da imagem de um papa polêmico?
Somente os títulos de notícia são capazes de suscitar polêmicas? Há uma manutenção da
polêmica em volta da figura do papa Francisco?

1

Cardeal Bergoglio foi o segundo mais votado na escolha do papa. Disponível em:
<https://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2005/09/23/ult1766u12015.jhtm>. Acesso em: 06 jun 2019.
2
Veja quem são os cardeais mais cotados para ser o novo papa. Disponível em:
<https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2013-02-11/veja-quem-sao-os-cardeais-mais-cotados-para-ser-o-novopapa.html>. Acesso em 06 jun 2019.
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Para entender mais sobre Jorge Mario Bergoglio e como sua imagem é construída
pelos meios de comunicação jornalística, o primeiro capítulo desse trabalho traz um breve
histórico de sua vida até a chegada ao papado. Além disso, fizemos também uma reflexão sobre
como se estabeleceu a relação da Igreja com a imprensa durante os séculos. Acreditamos que
esses dois pontos são importantes para contextualizar o leitor sobre a figura do papa, sua origem
e atitudes durante seu apostolado, além de estabelecer um paralelo com a profunda mudança de
posicionamento da Igreja no que se refere a mídia.

No que tange sua relação com a mídia, escolhemos um recorte específico: como suas
falas e atitudes são reportadas nos títulos das matérias de jornal online. Queremos, por meio
desse objeto, identificar se há um exagero por parte da imprensa na escolha de seus títulos com
o objetivo de gerar polêmica, construindo a imagem de um papa polêmico. Para nosso aporte
teórico, trabalhamos com o conceito de Ruth Amossy (2014) para a polêmica, além de fazermos
um paralelo com o conceito de discurso polêmico, segundo Eni Orlandi (1996). Além disso, no
segundo capítulo, nos aprofundamos também nos títulos jornalísticos, definindo alguns tipos e,
por meio de alguns autores, como Alves (2003), Assumpção e Bocchini (2006) Genette (2009),
explicitando sua importância e impacto para o consumo da notícia. Adaptamos também alguns
conceitos elaborados por Arthur Schoupenhauer (2014) para refletirmos sobre a montagem de
títulos impostores. Escolhemos especificamente os títulos das matérias online por acreditarmos
que são objetos de circulação (GENETTE, 2009) mais do que outros tipos de veiculação,
justamente pela capacidade de compartilhamento na web.

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia de trabalho, como se deu a escolha
das notícias e como fizemos as análises. Exploramos cinco notícias, de portais diferentes e de
anos diferentes, com os temas: aborto e direitos reprodutivos da mulher, política e ideologias,
questões de gênero e celibato e, por fim, o divórcio. Buscamos notícias com essas temáticas por
serem classificadas como polêmicas para a Igreja de Roma, segundo Campos (2017). Além
disso, para entendermos a visão da Igreja sobre esses assuntos procuramos no próprio
Catecismo da Igreja Católica (2017) sua doutrina. Para finalizar, na leitura das análises, o leitor
encontrará prints dos títulos, assim como, dos textos. Nossa análise de deu de forma a comparar
como se apresenta o fato no título e como é apresentado no texto, buscando identificar
diferenças no enquadramento da fala ou atitude do papa.
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2. IGREJA E COMUNICAÇÃO
O primeiro capítulo deste trabalho tem como objetivo apresentar um panorama geral da
relação da Igreja com a mídia e uma biografia do papa Francisco. Para isso, inicialmente,
trazemos alguns trabalhos que já envolveram o pontífice e sua relação com a mídia, assim como
outros trabalhos que abordam o aporte teórico que nos baseamos nesta pesquisa. A intenção é
que o leitor possa compreender como se deu o contato da Igreja de Roma com a imprensa
durante os anos, buscando, assim, entender o seu posicionamento atualmente diante de um
mundo midiatizado. Além disso, a biografia de Jorge Mario Bergoglio servirá para mostrar
fatos da vida do atual sucessor de Pedro que desde o início do seu apostolado chamam atenção.
Assim, acreditamos que ficará mais fácil compreender a importância de entender como se dá a
relação entre essas duas esferas influentes da sociedade.
2.1. Estado da Arte
O presente Estado da Arte tem como objetivo mostrar quais pesquisas já foram feitas na
áreas que buscamos trabalhar. Isso é importante para que o leitor tenha a noção da relevância
do objeto aqui estudado. Procuramos, por meio de palavras-chaves, trabalhos que mais tinham
a temática parecida com a nossa.
Dessa forma, nas páginas seguintes, o leitor poderá acompanhar quais trabalhos foram
feitos no que tange a palavra-chave “Papa Francisco” e “Polêmica”. É importante detalhar que,
na primeira palavra-chave, filtramos os trabalhos que tinham a ver com comunicação, já que,
por ser um líder religioso, o papa também é objeto de estudo de outras áreas do conhecimento,
como religião e antropologia. Assim como, na palavra-chave “polêmica”, nós filtramos os
trabalhos que se relacionavam com a pesquisa de Ruth Amossy, a qual se baseia a referência
teórica desta monografia. Além disso, em algumas plataformas foi preciso acrescentas outras
palavras junto a palavra “polêmica” para melhor dirigir a pesquisa. Outros trabalhos que não
trazem o conceito de “polêmica” como principal podem ter sido acrescentados por semelhanças
em metodologias.
Para as ferramentas de pesquisa, escolhemos as plataformas: Catálogo de Teses e
Dissertações, Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações, Compós e Google Acadêmico. Os
trabalhos aqui apresentados não representam a totalidade de resultados que essas plataformas
nos ofereceram. Os resultados deram dezenas de páginas, portanto, selecionamos os que mais
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tinham a ver com a temática desta presente monografia, como citado anteriormente. Isso foi
feito lendo os resumos do trabalho e, caso não fosse suficiente para saber do que se tratava a
pesquisa, lemos as metodologias ou outra seção do trabalho que não tenha ficado clara no
resumo.
Esperamos que esse Estado da Arte seja útil para futuros trabalhos que venham a
envolver essas temáticas. Assim como, possa guiar o leitor durante a leitura e ajuda-lo a imergir
ainda mais nesta pesquisa.
2.1.1. Palavra-chave: Papa Francisco
As seções a seguir foram divididas pelo local de pesquisa. Como citado anteriormente,
os trabalhos foram pesquisados em Catálogo de Teses e Dissertações, Biblioteca Brasileira de
Teses e Dissertações, Compós e Google Acadêmico.

2.1.1.1. Catálogos de Teses e Dissertações
Utilizamos a palavra-chave “Papa Francisco”. Foi usado o filtro “Comunicação” em
“Área do Conhecimento”, visto que as pesquisas que buscamos são aquelas que ligavam a
figura do Papa Francisco com a mídia. Não foram colocados filtros de datas.
Quadro 1 – Catálogos de Teses e Dissertações: Papa Francisco
Título

Autor

Tipo

Metodologia

Conceito

O Papa é Pop: O
primeiro pontífice
latino-americano
como centro das
atenções.

Maira Lobato
Bicalho Chagas
Moura Campos

Dissertação

Análise das notícias
publicadas no
portal G1 durante o
primeiro ano de
pontificado.

Trabalhado o
conceito de
celebridade.

A Comunicação de
Papa Francisco no
Instagram no
contexto
multicultural
contemporâneo

Jociane Marchesan
Oling

Dissertação

O método
qualitativo
escolhido é a
análise de conteúdo
do perfil
@franciscus no
Instagram.

Secularização,
mídia, a igreja e os
ícones religiosos,
semiótica,
cibercultura e a
prática dos
multiletramentos
semióticos.

Dois Franciscos: o
amor como meio de

Paulliny Michelly
Gualberto da Silva

Dissertação

Partem da
potencialidade

No estudo, abre-se
caminho pela seara
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comunicação
simbolicamente
generalizado, de
São Francisco de
Assis a Jorge Mario
Bergoglio.

comunicativa de
São Francisco de
Assis, desdobrada
atualmente na
figura do papa
Francisco, para
refletir sobre como
os códigos
simbólicos podem
nos aproximar de
uma vivência da
alteridade.

dos afetos,
centralizando a
importância do
amor enquanto
meio de
comunicação
simbolicamente
generalizado.

Fé na ponta dos
dedos: cultura do
encontro e
produção de
presença na jornada
de Francisco

Joice de Araujo
Reis

Dissertação

Procuram
investigar as
afinidades entre as
proposições
centrais da noção
de produção de
presença e a
promoção de uma
cultura do encontro
a partir da
observação de
momentos
específicos da visita
do Papa ao Brasil.

Abordagem teórica
das materialidades.

Habemus Papam:
eleição papal nas
coberturas
midiáticas de
jornais paulistas de
Leão XIII (1878) a
Francisco (2013)

Rafael Alberto
Alves dos Santos

Dissertação

A partir de um
corpus de páginas
dos jornais “O
Estado de S.Paulo”
e “Folha de
S.Paulo” num
período de 135
anos, analisa-se
como essa mídia
projeta tipologias
confrontando seus
valores com os da
Igreja Católica,
programadora do
papel temático
“Papa”.

Semiótica
Discursiva,
elaborada por
Algirdas Greimas, e
seus
desdobramentos na
Sociossemiótica de
Eric Landowski.

A imagem do Papa
Bento XVI na
imprensa brasileira
- a cobertura da
Folha de S Paulo
sobre a pedofilia

Marcello Zanluchi
Surano Simon

Dissertação

Sob os
fundamentos e
aparatos
metodológicos da
análise do discurso.

Teorias do
Jornalismo e da
Notícia.

Fonte: Nunes, 2019
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2.1.1.2.Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
Sem a utilização de filtro e usando a palavra-chave “Papa Francisco” foram encontrados
um total de nove textos que envolvem o Pontífice em diferentes áreas de conhecimento.
Colocando o filtro “Comunicação” foi encontrado apenas um.
Quadro 2 – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: Papa Francisco
Título

Autor

Tipo

Metodologia

Conceito

Mídia e Religião: a
construção dos
imaginários
sociodiscursivos
referentes ao papa
Francisco nas
notícias das revistas
Veja e Carta
Capital.

Dayane Sávia
Monteiro

Dissertação

Analisa a
construção dos
imaginários
sociodiscursivos
em torno do
pontífice,
elaborados pelas
revistas brasileiras
Veja e Carta
Capital através de
notícias
veiculadas em
seus sites.

O embasamento
Teórico-metodológico
está pautado na Teoria
Semiolinguística do
estudioso Patrick
Charaudeau. A
pesquisa também
incide sobre os
estudos das mídias
digitais, baseado
principalmente
em Levy (1999) e
Recuero (2009) e
sobre os estudos da
recepção em Fígaro
(2005) e
Giacomini (2010).

Fonte: Nunes, 2019

2.1.1.3. Compós
Nos Anais da COMPÓS, foi procurado a partir do ano de 2013 (ano da eleição de Jorge
Mario Bergoglio) com a palavra-chave “Papa Francisco”, no entanto, não foi encontrado
nenhum trabalho.
2.1.1.4. Google Acadêmico

Como esse local de pesquisa é bem mais abrangente, tendo pesquisas de vários campos
e não podendo ser filtrado pela área de conhecimento, mudamos a palavra-chave para “Papa
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Francisco mídia”, com o objetivo de nos aproximarmos mais do que era buscado. Com essa
palavra-chave, o Google Acadêmico conseguiu localizar 9.430 resultados. Pela viabilidade,
fomos até a quinta página de busca, atentando aos artigos que envolviam diretamente a mídia e
o Papa Francisco. Eis o resultado:
Quadro 3 – Google Acadêmico: Papa Francisco
Título

Autor

Tipo

Metodologia

Conceito

Entre o
acontecimento e a
memória: discursos
sobre o papa
Francisco em capas
de revista de grande
circulação

Fabio Elias
Verdiani Tfouni e
Anderson de
Carvalho Pereira

Artigo

Análise do
Discurso em capas
de revista nacionais
e internacionais de
grande circulação

Acontecimento
relacionado este
com a memória,
como é próprio da
análise do discurso
pêcheutiana.

Acontecimento,
celebridade e
carisma: uma
análise da imagem
pública do papa
Francisco

Paula Guimarães
Simões e Juliana da
Silva Ferreira

Artigo

Analisa a
construção da
imagem pública do
papa Francisco,
empreendida pelo

Conceito de
celebridade;
conceito de
carisma; conceito
de acontecimento.

Programa
Fantástico, da Rede
Globo, observando
a dupla dimensão
acontecimental
de Francisco: o seu
poder de afetação e
o seu poder
hermenêutico.

Papa Francisco: O
poder carismático
de um líder global.

Caio César Pedron

Artigo

Metodologia
compreensiva

Carisma

A Construção do
‘ethos’ nos
discursos do Papa
Francisco

Luis Henrique
Boaventura e
Ernani Cesar de
Freitas

Artigo

Análise do
discurso.

Cenografia e ethos
por Dominique
Maingueneau

Celebridade,
Influenciador
Digital ou apenas
um Líder Religioso

Leticia Moreira e
Andrea Medrado

Artigo

Pesquisa de
inspiração
netnográfica.

Hipermodernidade
e Carisma.
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na Rede? A
Imagem do Papa
Francisco
construída no
Instagram
Quando a pauta é
religião: a cobertura
jornalística da visita
do papa Francisco
ao Brasil pelos
portais G1 e R7

José Reginaldo
Aguiar

Dissertação

Com o uso do
método qualitativo,
e da técnica de
análise de
conteúdo, a
investigação se
debruçou sobre
textos, fotografias e
outros elementos
característicos da
produção
jornalística na
internet, como
vídeos, áudios e
infográficos.

Revisão
bibliográfica sobre
o discurso dos
media, os critérios
de produção de
notícia e os novos
parâmetros do
jornalismo na
Internet.

Papa Francisco e as
novas discussões da
Igreja frente à
mídia

Tatiane Milani

Artigo

Análise da
entrevista
concedida pelo
Papa Francisco aos
jornalistas no voo
de regresso do Rio
de Janeiro por
ocasião da JMJ em
julho de 2013.

Teologia da
Libertação

Tatiane Milani e
Celso Gabatz

Artigo

Análise dos dez
posicionamentos do
Papa Francisco
elencados pelo
jornal O Estado de
São Paulo, em sua
versão digital.

Midiatização

Marilena Inácio de
Souza

Artigo

Análise de um
conjunto de
enunciados
extraídos dos
discursos do papa
Francisco e
destacados na
mídia.

Análise do
Discurso francesa especialmente os
conceitos de
destacabilidade,
sobreasseveração e
aforização,
desenvolvidos por
Maingueneau.

Adilson Rodrigues
da Nóbrega e Síria
Mapurunga Bonfim

Artigo

Análise da
cobertura da
imprensa brasileira
sobre a

Carisma (WEBER),
Heroicização
(GRIGOLETTO;
DE NARDI) e

O Papa Francisco e
a recepção de seus
posicionamentos
pela mídia

Dos discursos do
Papa Francisco à
produção e
circulação de
pequenas frases: a
construção do papa
heterodoxo.

Líder carismático
ou diplomata:
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cobertura da mídia
brasileira sobre
atuação do papa
Francisco na
reaproximação
EUA e Cuba

contribuição do
Papa Francisco na
retomada das
relações
diplomáticas entre
Estados Unidos e
Cuba em dezembro
de 2014.

Acontecimento.

Fonte: Nunes, 2019

2.1.2. Palavra-chave: Polêmica

Nosso aporte teórico, que veremos mais a frente, vai trabalhar com conceitos como
polêmica, segundo a autora Ruth Amossy. Para tanto verificar quais trabalhos já foram
produzidos baseados nesse conceito, nos atentamos em procurar também nas mesmas
plataformas: Catálogo de Teses e Dissertações, Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações,
Compós e Google Acadêmico.
Uma observação necessária é que, devido à grande quantidade de áreas de conhecimento
e assuntos que trabalham com essa temática, tivemos que procurar para além da palavra-chave
“polêmica”, com o objetivo de filtrar os resultados que mais tem a ver com o presente trabalho.
Em cada subseção abaixo, será colocado as palavras-chaves que foram utilizadas juntamente
com polêmica ou usadas separadamente para complementá-la.
É importante frisar que, mesmo com essa ação, ainda foram localizados muitos
resultados que fogem das principais temáticas que pretendem ser abordadas aqui. Portanto,
coube a nós separar os principais – não todos – trabalhos que podem ajudar a compreender
melhor os conceitos que irão ser abordados nesse presente estudo e suas metodologias.

2.1.2.1.Catálogos de Teses e Dissertações
No Catálogo de Teses e Dissertações foram usadas duas palavras-chave: “polêmica
amossy” com o objetivo de encontrar trabalhos que discutissem essa temática segundo a visão
da autora Ruth Amossy. Além disso, utilizamos alguns filtros que a plataforma permitia: em
“Grande Área do Conhecimento”, usamos o filtro “Ciências Sociais Aplicadas” e em “Área do
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Conhecimento” usamos “Comunicação”. Foram encontrados 71 resultados, dos quais, não se
limitavam a pesquisas na área do jornalismo. Alguns relacionavam-se com publicidade, cinema,
além de áreas do próprio jornalismo que não são o foco aqui, como assessoria de comunicação.
Apesar dos resultados serem satisfatórios quanto ao aporte teórico, sentimos
necessidade de buscar também algo que se aproximasse do nosso objeto em geral: Igreja
Católica, Papa Francisco, Vaticano, entre outros elementos. Por isso acrescentamos uma última
palavra em uma segunda pesquisa nessa mesma plataforma. Utilizamos “polêmica amossy
vaticano”. Obtivemos 82 resultados, mesmo utilizando os mesmos filtros citados no parágrafo
anterior. Muitos trabalhos eram sobre religião, outros se repetiam com a pesquisa anterior. No
entanto achamos um – que no quadro a seguir é o último a ser apresentado – que, apesar de não
trazer a polêmica como aporte teórico, trabalha com uma metodologia de comparação entre
duas veiculações de um mesmo tema. Achamos importante cita-lo aqui pela semelhança na
metodologia.
Após um trabalho de analisar as pesquisas ali colocadas, separamos alguns trabalhos a
seguir.
Quadro 4 – Catálogo de Teses e Dissertações: Polêmica
Título

Autor

Tipo

Metodologia

Conceito

Alimentos
transgênicos:
discurso e polêmica
- Análise do
discurso da mídia
sobre os produtos
transgênicos.

Maria Fernanda
Diniz Ávidos

Dissertação

Análise do
discurso a partir
de matérias
veiculadas em
veículos de
comunicação de
grande circulação

Discurso e polêmica.
Essa última, segundo
Maingueneau.

O Duelo Verbal:
Um estudo sobre o
polemista no
jornalismo.

Manuel Luis Petrik
Pereira

Dissertação

Análise
linguística.

Polêmica e construção
de ethos.

Comunicação e
Religião: Um
estudo comparado
sobre terrorismo no
L’Osservatore e no
Al-Azhar Observer.

Lorena Barros
Garibaldi

Dissertação

Análise do
Discurso

Teoria do
Enquadramento

Polêmica que a
(pena de) morte
perdeu: os campos

Joviniano Soares de
Carvalho Neto

Tese

Análise
bibliográfica,
iconográfica e de

Teoria da
reconstrução histórica,
construção de notícias
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sociais e a
cobertura do caso
Theodomiro pela
imprensa de
Salvador

discursos à
publicações e às
notícias nos
jornais diários
baianos

e a de campos de
Bordieu

Fonte: Nunes, 2019

2.1.2.2. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações

Na Biblioteca de Teses e Dissertações foram utilizadas três palavras-chave diferentes:
“polêmica amossy”, “ruth amossy” e “polêmica vaticano”. Os resultados variaram de sete a
vinte, dependendo da palavra. No entanto, não foram encontrados trabalhos que tinham a ver
com a proposta aqui colocada.

2.1.2.3.Compós
Não foram encontrados trabalhos. Foram usadas as palavras-chave “polêmica” e “ruth
amossy”. A ferramenta de busca da COMPÓS busca apenas por autores e títulos. Buscamos
nos Anais de 2000 a 2018.

2.1.2.4. Google Acadêmico

Como a plataforma do Google Acadêmico abrange muitos trabalhos, especificamos
ainda mais a busca com as palavras-chave: “polêmica ruth amossy jornalismo”. Foram
encontrados 262 resultados. Pela viabilidade, fomos até a quinta página. Dos resultados da
pesquisa, atentamos para aqueles que mais se relacionavam com a presente monografia.
Quadro 5 – Google Acadêmico: Polêmica
Título

Autor

Tipo

Metodologia

Conceito

A (des) ordem da
polêmica na mídia:
o caso da pílula do

Roberto Leiser
Baronas e
Jorcemara Matos

Artigo

Análise de
matérias
publicadas em
2016 sobre a

Polêmica, segundo
Ruth Amossy.
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câncer.

Cardoso

liberação da
“pílula do câncer”.
Fonte: Nunes, 2019

2.1.Da invenção da imprensa até o papado de Francisco
Apesar de toda abertura que a Igreja Católica possui em relação a mídia hoje, – contas
em redes sociais, entrevistas a canais de televisão, seu próprio portal de notícias, Rádio
Vaticano, entre outros meios – nem sempre esses laços foram estreitos assim. A relação entre
elas passou por muitas fases até chegar onde se encontra hoje. Desde 391 d.C., quando tornouse a religião oficial de Roma, a Igreja Católica dominava toda relação comunicacional da
Europa Ocidental. Segundo Silva (2010),
A aparente harmonia com que todas as coisas aconteciam, a submissão do homem que
não se reconhecia como indivíduo autônomo, mas como parte de uma engrenagem
cuja dinâmica dependia da manutenção dos estamentos sociais favoreceu um modo
linear de pensar, falar, e informar. Nesse cenário, a Igreja alcançou a estatura
institucional que refletia a ordem e a segurança da sociedade. Era, então, a grande
guardiã e disseminadora da verdade cuja autoridade sobrepunha-se ao poder dos
monarcas (SILVA, 2010, p. 16).

No entanto, entre o século XV e XVI, com a invenção da imprensa por Johann
Gutenberg e a explosão da Reforma Protestante, a Igreja de Roma começou a perder seu
domínio inquestionável. Quase contemporâneos, o movimento iniciado por Martinho Lutero
questionou a autoridade papal universal no campo religioso, enquanto a imprensa permitiu a
difusão de ideias contrárias às práticas cristãs católicas, dando acesso a outros tipos de literatura,
“minando decisivamente o controle hegemônico da Igreja sobre a produção e distribuição do
conhecimento.” (SILVA, 2010, p. 17).
Inicialmente, a invenção foi recebida com entusiasmo tanto pelo papa como pelos bispos
(DALE, 1993, p. 33, apud SILVA, 2010, p. 19), no entanto, logo a Igreja percebeu que a
invenção também permitia a divulgação de conteúdos adversos à doutrina, a qual se considerava
guardiã. Segundo Silva (2010),
Essa foi uma grande preocupação da Igreja: assegurar a unidade do pensamento e a
supremacia do cristianismo em tempos de cristandade. Mas havia um interesse mais
preocupante que impulsionava a forte reação da Igreja. O que estava em jogo naquele
momento eram a manutenção do controle eclesiástico sobre a produção de
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conhecimento, sua divulgação e o seu juízo sobre a produção literária religiosa e não
religiosa. (SILVA, 2010, p. 20).

Como resposta a essa onda de novidades que fugia do seu domínio, a Igreja passou a
repreender fortemente a imprensa e tudo aquilo que era publicado sem seu consentimento. A
Inquisição foi a saída que a instituição achou para lidar com esse novo tempo. Nesse período,
todo conteúdo devia passar pela análise da Igreja antes de ser publicado e, caso isso não
acontecesse, os responsáveis eram punidos: pagamento de multas, castigos físicos,
excomunhões e até penas de morte (SILVA, 2010, p. 20).
Por muito tempo a Igreja continuou na tentativa de repreender as consequências da
invenção da imprensa, mas já estava fora do seu controle. Para Silva (2010), essa postura
defensiva atrasou o posicionamento da religião católica diante da modernidade que se
aproximava:
Enquanto a sociedade acelerava seu processo de transformação, a Igreja insistia numa
tentativa de conter o que irremediavelmente consolidava nova face para a sociedade.
Essa atitude da hierarquia retardou o ingresso eclesiástico no processo de
modernização pelo qual vinha passando a sociedade e manteve na Igreja uma
perspectiva negativa em relação às inovações da comunicação social. (SILVA, 2010,
p. 25).

No entanto, não se deve pensar que o Vaticano ficou completamente alheio a essas
inovações. A Igreja também aproveitou-se dessas iniciativas (imprensa, teatro, etc.) para formar
seus fiéis. Um exemplo são os jesuítas que atuavam fortemente dentro dos ambientes
acadêmicos, formando a elite da época. Assim como, a mesma ordem, por meio da Companhia
de Jesus, agia na catequização dos nativos do Novo Mundo. Ainda que a intenção fosse manter
a hegemonia eclesial, é possível perceber como ela serviu-se da imprensa também,
principalmente com a intenção de reagir contra as ideias protestantes difundidas (SILVA, 2010,
p. 26).
Nesse sentido, destaca-se o papado de Pio IX (1846-1878). Apesar do seu apostolado
ser marcado pelo mesmo tom de reprovação que os anteriores, Pio IX passou a tratar os meios
de comunicação como um campo de batalha. A lógica era: se a imprensa era usada pela
sociedade para difundir o mal, a Igreja deveria utilizar desses meios para difundir a boa
mensagem, de forma a combater esse mal (PUNTEL, 1994, p. 33, apud SILVA, 2010, p. 30).
Além disso, com a publicação da Encíclica Quanta Cura de 1864, o papa deixa claro
para o clero a necessidade de formar os fiéis leigos para lidarem com essa imprensa danosa.
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Dessa forma, há uma sutil mudança de postura: a preocupação não é só mais fazer com o poder
eclesiástico produza conteúdos que combatam esse mal, mas também que os leigos católicos
saibam lidar com os conteúdos perniciosos propagados por essa imprensa que não obedecia a
doutrina católica (SILVA, 2010, p. 30). Sendo assim, é notável que a Igreja começa a perceber
que já não possuía o controle daquilo que era publicado, ao ponto de precisar formar leitores.
O papa Leão XIII (1878-1903) quando assumiu foi mais além daquilo que seu
antecessor tinha ido e sugeriu até a criação de uma boa imprensa. Para ele, não bastava lastimar
o passado, mas era necessário combater “escrito a escrito”, “publicação a publicação”. (SILVA,
2010, p. 36). Dessa forma, o pontífice acreditava que o mal da imprensa danosa devia ser
combatido tanto no uso dos meios de comunicação para a divulgação da verdade, quanto
mantendo os fiéis longe da divulgação dessas informações ímpias (KLAUCK, 2011).
De forma geral, o pontífice aconselha que a boa imprensa deveria defender a religião
e a sociedade, observar suas obrigações, obedecer à Santa Sé, não pôr entraves ao
Episcopado, estar unidos firmemente, procurar o interesse comum, possuir grande
caridade, evitar polêmicas entre si, permanecer dignos e, sobrepujar os maus.
(KLAUCK, 2011, p. 146).

Apesar do tom ainda de alerta sobre o poder que os meios de divulgação tinham para
deturpar a moral cristã, o papa Leão XIII entrou para história sendo o primeiro papa a conceder
uma audiência coletiva a jornalistas em 1879. A partir desses fatos, a Igreja começa a caminhar
para acompanhar o que a sociedade estava vivendo. “É atribuído a Leão XIII o mérito da
reconciliação da humanidade moderna com a Igreja.” (NUNES, 2007, p. 144, apud ANGELINI,
p. 7, 2014).
Em 12 de fevereiro de 1931, a Igreja de Roma avança na utilização das tecnologias de
comunicação: a Rádio Vaticano é inaugurada pelo papa Pio XI (1922-1939). O objetivo era que
o Vaticano pudesse comunicar-se livremente, para além das fronteiras, indo até onde os regimes
totalitários impediam a ação da Igreja. Guilherme Marconi foi o responsável de construir uma
estação de rádio no âmbito do novo Estado da Cidade do Vaticano (RÁDIO VATICANO, 2013,
apud ANGELINI, 2014, p. 9)
No papado de Pio XII (1939-1958) é notável a mudança de mentalidade pela qual a
Igreja passa. Segundo Silva (2010), sua nova posição está em sintonia com o sentimento pósguerra que existia:
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O discurso fortemente moralista com o qual se pretendia controlar os meios de
comunicação foi substituído pela insistência do papa em destacar o poder dos meios
de comunicação, sua eficácia na divulgação e visibilidade da mensagem cristã e o
acentuado valor à opinião pública, que segundo ele, tem a responsabilidade de
colaborar na formação para assegurar que a liberdade seja respeitada. (SILVA, 2010,
p. 54)

Em 25 de dezembro de 1961 o papa João XXIII (1958-1963) convoca o Concílio
Vaticano II. O Concílio consiste numa reunião de autoridades da Igreja do mundo inteiro que
tem como objetivo discutir questões relacionadas a doutrina cristã. Diante da modernidade, a
Igreja viu a necessidade de refletir e atualizar seu papel na sociedade. O objetivo não era discutir
a doutrina, mas como apresentá-la ao mundo moderno sendo fiel à Tradição. Segundo João
XXIII (1962)3: “o que mais importa ao Concílio Ecumênico é o seguinte: que o depósito
sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz.”
O Concílio Vaticano II é considerado uma renovação da Igreja Católica em fidelidade
à sua identidade, à tradição e a sua missão no mundo e ao Evangelho. O Concílio
congregou 2.450 bispos de todo o mundo e foi presidido por dois pontífices, João
XXIII que iniciou o Concílio em 1962 e Paulo VI que o concluiu em 1965. (SILVA,
2010, p. 89).

Como esperado, o tema comunicação não ficou de fora das discussões das autoridades
eclesiais. Para Silva (2010), a Igreja foi além das discussões sobre estruturas internas ou uso
dos meios, mas lançou-se numa análise crítica acerca da recepção. A partir disso, ela lança o
olhar para a necessidade de fazer comunicação sem massificar. É a primeira vez que a Igreja
assume em um concílio a necessidade da formação crítica.
Dessa forma, na segunda metade do século XX, a relação entre Igreja e mídia só se
estreitou. O Magistério promulgou em 23 de maio de 1971 a Instrução Pastoral Communio et
Progressio que afirmou “que a comunicação social é um elemento que articula qualquer
atividade da Igreja, reconhecendo a legitimidade da formação da opinião pública” (PUNTEL,
1994, p. 64, apud SILVA, 2010, p. 96). Além disso, Paulo VI (1963-1978) iniciou as viagens
internacionais, que chegou no seu ápice com João Paulo II (1978-2005). Em todos os casos, os
passos dos Pontífices foram seguidos pelas câmeras, com o objetivo de captar as atitudes, as

3

Discurso do papa João XVIII na abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 11 de outubro de 1962.
Disponível em: http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/speeches/1962/documents/hf_jxxiii_spe_19621011_opening-council.html
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falas e reações dos líderes de uma das maiores religiões do planeta. Particularmente o caso de
João Paulo II chama atenção, pois é conhecido como o papa mais midiático da história da Igreja.
Todo seu papado foi extremamente acompanhado em frente às câmeras. Sua eleição,
suas viagens, o atentado que sofreu, o perdão que deu ao atirador, seu envelhecimento, sua
doença e morte. Ele entrou para a história com a quinta maior audiência da televisão de todos
os tempos ao rezar o terço em 6 de junho de 1987 em Roma, devido ao ano Mariano que
começaria dali a seis meses. Também conhecido como João de Deus, ele recitou o rosário em
latim e entrou, ao vivo em 29 países. A audiência chegou a mais de um bilhão de telespectadores
nos cinco continentes (ANGELINI, 2014, p. 4).
Apesar de ter uma postura mais reservada e menos carismática, o papado de Bento XVI
também foi marcado por novidades da parte da Igreja no mundo das comunicações. Podemos
destacar duas: a criação do portal de notícias do Vaticano – Vatican News – em 28 de junho de
2011 e a abertura de uma conta no Twitter em 3 de dezembro de 2012. Além disso, segundo
Angelini (2014), o fato de Bento XVI ser contido não impediu que ele soubesse lidar com a
mídia, utilizando do seu lado culto e intelectual para mostrar o conhecimento que tinha de sua
Igreja. Da mesma forma, a mídia não poupou esforços em cobrir os escândalos que vieram à
tona durante seu apostolado: escândalos sexuais, rombos no banco do Vaticano e desvios
financeiros.
Os conclaves para a eleição de um novo Pontífice sempre atraíram grande atenção
midiática, afinal é a escolha do líder de uma das religiões com mais seguidores no mundo e que
exerce, ainda, grande influência na sociedade ocidental. No entanto, a particularidade com que
se deu o último conclave trouxe ainda mais visibilidade: Jorge Mario Bergoglio foi eleito papa
em 13 de março de 2013 após a renúncia de Bento XVI. Esse fato não acontecia desde 1415 e
pegou boa parte da mídia de surpresa. Para além dessa exceção, a origem de Francisco – que
veremos mais detalhadamente a seguir – também levantou certas expectativas: o primeiro papa
latino-americano e jesuíta da história.
No tocante a sua relação com a mídia, podemos destacar em seu apostolado a criação
de uma conta na rede social Instagram (@franciscus). Além disso, o atual papa é conhecido por
sua abertura em falar de temas considerados polêmicos pois vão de encontro a doutrina católica,
como o aborto, a contracepção, a homossexualidade, o divórcio, entre outros assuntos. Em
entrevistas a jornais do mundo todo, quando perguntado, ele discute os temas abertamente,
mostrando qual deve ser o papel da Igreja. Mais tarde, veremos que, desde o início de seu
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apostolado ainda na Argentina, sua história é marcada por posturas que sempre chamaram
atenção. Segundo Monteiro (2016),
Esse comportamento aparentemente diferenciado tem chegado ao conhecimento do
público através das mídias, que, sensíveis à representatividade dessa figura que se
projeta como uma das pessoas mais influentes do mundo, o acompanham em todo os
seus passos, relatando suas atitudes, pensamentos e pronunciamentos ao grande
público, compondo dessa forma representações desse importante líder religioso.
(MONTEIRO, 2016, p. 16).

A primeira parte deste capítulo deteve-se em mostrar como se deu a relação entre Igreja
e imprensa ao longo dos séculos. Acreditamos que ver a evolução dessa relação seja importante
para entender que o presente trabalho busca apresentar. Ora, se antes a Igreja mantinha uma
relação de desconfiança com a imprensa, hoje ela precisa dessa mídia para comunicar-se com
seus fiéis. Mais do que isso, é necessário perceber que é através dessa mesma mídia que a
sociedade constrói suas percepções sobre a Igreja como um todo. Baseados nesse fato,
apresentamos a importância deste presente trabalho para entender a construção da figura pública
do papa Francisco.
2.2. Quem é Papa Francisco?

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires na
Argentina. Ele é filho de Mario Bergoglio e Regina Sivori, ambos emigrantes piemonteses,
região do norte da Itália. Seu pai trabalhava como contador e sua mão cuidava dos filhos e da
casa. A história dos Bergoglio na Argentina começa em 1929 quando seus avós saem da Itália
por dois motivos: a chegada do fascismo e o encontro com outros familiares que já tinham se
mudado para as terras argentinas em 1922. (TORNIELLI, 2013, apud CAMPOS, 2017, p. 19).
Na época em que vieram para a América do Sul, Mario Bergoglio tinha 21 anos e seis
anos depois se casou com Regina, que era argentina e também tinha ascendência
italiana. Os dois tiveram cinco filhos e nem podiam imaginar que um dia o mais velho
deles se tornaria Papa. Dos irmãos do Papa Francisco, somente a irmã caçula Maria
Helena, 12 anos mais jovem que ele, o viu ocupando o cargo de pontífice; os outros
já faleceram. (CAMPOS, 2017, p. 19)

Quando era apenas um jovem com 13 anos, o seu pai o aconselhou a também se dedicar
ao trabalho, além dos estudos. Dessa forma, ele começou a trabalhar em uma fábrica de meias.
Inicialmente, ficou encarregado da limpeza, mas depois voltou-se a tarefas administrativas.
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Posteriormente, Bergoglio trabalhou em um laboratório de um instituto industrial, especializado
em química da alimentação (CAMPOS, 2017, p. 19). Em seguida, o futuro papa graduou-se em
Química na Universidade de Buenos Aires.
Figura 1 – Papa Francisco

Foto: Divulgação

O seu chamado ao sacerdócio deu-se ainda quando ele tinha 17 anos. Tornielli (2013,
apud CAMPOS, 2017) conta que, em 21 de setembro de 1953, quando ia ao encontro de amigos,
Bergoglio resolveu mudar seu roteiro e se dirigiu até a Igreja San Jose de Flores. Lá encontrouse com um sacerdote que não conhecia e resolveu confessar-se. Foi, então, nesse momento que
sentiu o chamado de Deus e descobriu sua vocação, conforme relata. “Durante aquela confissão,
aconteceu algo raro comigo, não sei dizer exatamente o quê, mas foi uma coisa que mudou
minha vida”. (TORNIELLI, 2013, p. 70, apud CAMPOS, 2017, p. 20).
No entanto, antes de tomar a decisão de entrar em um seminário, Bergoglio teve que
enfrentar uma infecção grave nos pulmões. A consequência da doença foi a retirada de parte de
um deles. Por mais dolorosa que tenha sido esse acontecimento, segundo Campos (2017), tudo
isso teve papel importante no amadurecimento da decisão de tornar-se sacerdote. Em 1957,
Jorge entrava para o seminário diocesano de Villa Devoto, em Buenos Aires e, em março de
1958, ele ingressa na Companhia de Jesus, tornando-se jesuíta. Esse último fato também ganha
destaque quando ele é eleito papa, visto que é a primeira vez que essa congregação chega a
liderança máxima da Igreja Católica.
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Em 1960, o jovem argentino faz seus primeiros votos: obediência, pobreza e castidade.
Segundo Campos (2017), o contato direto com os fiéis e a ação em campo era uma forte marca
dos jesuítas. De certa forma, isso abriu os olhos do futuro papa para a realidade difícil vivida
por seu povo:
Ministro aulas de religião, os rapazes e as moças são muito pobres; alguns até vêm
descalços à escola. Muitas vezes não têm o que comer e no inverno sofrem todo o
rigor do frio. Você não sabe o que é isso, pois nunca lhe faltou comida, e quando você
sente frio, aproxima-se de uma lareira. Eu lhe falo isso para você pensar... quando
você está contente, há muitas crianças que estão chorando. Quando você se senta à
mesa, muitos não têm mais do que um pedaço de pão para comer, e quando chove e
está frio, muitos estão vivendo em barracões de zinco, e às vezes não têm com o que
se cobrir. (PIQUÉ, 2014, p.45, apud CAMPOS, 2017, p. 21).

Ainda em 1960, Bergoglio viaja para o Chile para estudar, mas logo retorna a Buenos
Aires (1963), onde se forma em Filosofia. Além disso, antes de ser ordenado padre (1969), o
futuro pontífice ainda lecionou em dois colégios: Colégio da Imaculada de Santa Fé (19641965) e Colégio do Salvador (1966). Em 1970, ele se forma em teologia e, por fim, em 1973,
faz seus últimos votos e se torna um padre jesuíta.
Aliás, é importante para essa pesquisa compreender os princípios básicos da ordem
jesuíta. Segundo Biallowons (2013, apud OLING, 2018), a ordem fundada pelo espanhol e,
hoje, santo, Inácio de Loyola tinha o objetivo de “formar seus confrades na espiritualidade e na
intelectualidade preparando assim suas competências para todos os desafios.”.
No comando fica seu general, em Roma. O princípio de obediência é fortemente
marcado. Eis por que, no passado, os jesuítas eram insultados por seus adversários.
Eram recriminados por serem “obedientes como um cadáver”. Entretanto, os
“soldados de Cristo” eram principalmente um grupo de excelência da Igreja,
importantes agentes da contrarreforma, fundadores do teatro jesuíta e, portanto,
líderes das primeiras grandes ofensivas de mídia e marketing da Igreja Católica
(BIALLOWONS, 2013, p. 73, apud OLING, 2018, p. 40).

Segundo Campos (2017), “a hierarquia jesuítica, a obediência irrestrita e incondicional,
a formação sólida e a organização militar são as marcas mais fortes da Companhia de Jesus”
(p. 21). Quando se trata da questão da obediência, Campos (2017) ainda reforça citando Arnaut
e Ruckstadter (2002), que afirmam que “a principal característica da ordem fundada por Inácio
de Loyola é, sem dúvida, a questão da obediência”.
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Em 1973, Jorge Bergoglio foi eleito provincial dos jesuítas na Argentina. O cargo
consistia em coordenar uma província, ou seja, uma unidade regional de uma Congregação,
nesse caso, a jesuíta. O futuro papa teve uma “mandato” um tanto agitado. Segundo Piqué (2014
apud CAMPOS 2017), a forma como ele tomava decisões não agradava a todos.
Vi-me nomeado Provincial ainda muito jovem. Tinha 36 anos: uma loucura. Era
preciso enfrentar situações difíceis e eu tomava as decisões de modo brusco e
individualista. Sim, devo acrescentar, no entanto, uma coisa: quando entrego uma
coisa a uma pessoa, confio totalmente nessa pessoa. Terá que cometer um erro
verdadeiramente grande para que eu a repreenda. Mas, apesar disto, as pessoas
acabam por se cansar do autoritarismo. O meu modo autoritário e rápido de tomar
decisões levou-me a ter sérios problemas e a ser acusado de ser ultraconservador. Vivi
um tempo de grande crise interior quando estava em Córdova. Claro, não sou
certamente como a Beata Imelda, mas nunca fui de direita. Foi o meu modo autoritário
de tomar decisões que criou problemas. (SPADARO, 2013, apud CAMPOS, 2017, p.
23).

Além disso, o período em que o padre jesuíta assumiu o cargo de provincial (19731979) coincidiu com o período de ditadura militar na Argentina (1976-1983). Quando eleito
papa em 2013, polêmicas acerca de seus posicionamentos vieram à tona, que inclusive
acusavam Bergoglio de ser o responsável pela denúncia de dois padres jesuítas. No entanto,
Germán Castelli, um dos juízes responsáveis pelo caso de sequestro e tortura dos padres
Orlando Yorio e Francisco Jalics, garantiu a inocência de Bergoglio. "É totalmente falso dizer
que Jorge Bergoglio entregou os padres. Nós analisamos, escutamos esta versão, vimos as
evidências e entendemos que sua atuação não teve implicações jurídicas nestes casos.”
(CASTELLI, 2013)4.
Por fim, o próprio padre Francisco Jalics, vítima da ditadura militar na Argentina,
desmentiu o boato. Ele fez um comunicado oficial em que negou a participação de Francisco
em sua prisão. “Bergoglio não delatou nem a Yorio nem a mim. É um erro afirmar que nossa
captura aconteceu por iniciativa do padre Bergoglio”. (PIQUÉ, 2014, p. 68, apud CAMPOS,
2017, p. 22).
Em 1980, o futuro pontífice tornou-se reitor no Colégio Máximo de San Jose e pároco
em San Miguel. Seis anos depois, Bergoglio partiu para Alemanha, onde concluiu seu
doutorado. O santo padre passou ainda uma temporada em Córdova, sendo diretor espiritual e
4

Entrevista disponível em: http://g1.globo.com/mundo/novo-papa-francisco/noticia/2013/03/e-falso-que-eleentregou-padres-diz-juiz-que-avaliou-acao-contra-o-papa.html
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confessor na Igreja da Companhia. Em 1992, ele se torna bispo auxiliar em Buenos Aires.
Sucessivamente, em 3 de junho de 1997, torna-se bispo adjunto. No entanto com o falecimento
do cardeal Quarracino, Bergoglio o sucede como arcebispo em 28 de fevereiro de 1998.
Segundo Campos (2017),
Como arcebispo de Buenos Aires - diocese com mais de três milhões de habitantes
- Bergoglio se destacava por sua simplicidade e proximidade com os mais pobres.
Vivia uma vida modesta, morava em um apartamento de que ele mesmo cuidava e
circulava pela capital argentina principalmente de transporte público. (CAMPOS,
2017, p. 24).

Jorge Mario Bergoglio é nomeado cardeal em 2001 pelo papa João Paulo II. Em sua
nomeação, fez um pedido especial para seus fiéis argentinos: recomendou-lhes que não o
acompanhassem até Roma, mas doassem o dinheiro que seria gasto na viagem aos pobres. A
verdade é que o argentino sempre teve que lidar com críticas a sua forma de evangelizar. Não
foi diferente quando tornou-se cardeal.
Bergoglio tinha a desagradável característica de não se dobrar facilmente àquilo que
a Cúria decidia para ele. Quando ela o irritava, ele viajava até Roma, enfrentava o
combate e marcava um encontro com o papa. Para infelicidade da Cúria, Bergoglio
gozava enormemente do apreço tanto de João Paulo II quanto de Bento XVI. Ou seja,
os conflitos já estavam programados para assim que Bergoglio chegasse a Roma, e o
cardeal de Buenos Aires resistiria a eles (ENGLISCH, 2013, p. 3, apud OLING, 2018,
p. 39).

As questões políticas nunca estiveram longe de Francisco. Segundo Campos (2017),
ainda como cardeal, Bergoglio teve atritos com o governo Kirchner. “As críticas feitas por
Bergoglio à pobreza, à corrupção e à desigualdade social no país causavam mal-estar junto ao
governo.” (p. 25). Além disso, o posicionamento dos Kirchner diante de assuntos como a
descriminalização do aborto, matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo, causaram maiores
desentendimentos entre as duas partes.
Em 13 de março de 2013, Jorge Mario Bergoglio tornou-se papa Francisco. Logo de
cara, a singularidade de sua eleição – jesuíta e latino-americano – chocou o mundo todo. No
entanto, outros fatos adiante também colocaram Francisco no centro das atenções, como cita
Englisch (2013, apud OLING, 2018):
[...] ele não dá a bênção à multidão, mas pede a ela que invoque o Senhor para que
Este o abençoe, ele, Bergoglio. Isso é inconcebível. Há mais de um milênio, as pessoas
arriscam suas vidas para receber a bênção do papa em Roma, e agora um papa é que
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pede para que a multidão intervenha, para ser abençoado”. (ENGLISCH, 2013, p. 16,
apud OLING, 2018, p. 42).

Além disso, a simplicidade de suas escolhas roubou a cena: ele escolheu usar o crucifixo
de prata ao invés do de ouro, como fazia anteriormente os outros papas; recusou-se a utilizar os
múleos, ficando com seus sapatos pretos; preferiu continuar morando na casa de hóspedes para
padres e bispos que existe no Vaticano ao invés de se mudar para o apartamento papal. “A
explicação do pontífice para esta escolha é que ele gosta de estar perto das pessoas e levar uma
vida normal.” (CAMPOS, 2017, p. 26); até mesmo no dia de sua eleição, o pontífice escolheu
voltar para casa Santa Marta no ônibus junto com os outros cardeais, deixando o carro oficial
de lado.
Todas essas atitudes fizeram a mídia encontrar em Francisco um revolucionário
(SIMÕES E FERREIRA, 2015). Diante de uma Igreja vulnerável diante de tantos escândalos e
que a cada ano perde fiéis no mundo todo, Bergoglio trouxe novos ares ao catolicismo, sendo
uma figura autêntica (BIALLOWONS, 2013, apud OLING, 2018):
E todos os seus anos de episcopado e nos poucos minutos na Praça São Pedro, os fiéis
sentiram que esse homem vive o que prega e prega o que vive. Ele prega água e bebe
água. Ele apela para que as pessoas vão até os pobres e ele vai até os pobres. Pede
humildade e modéstia e mostra humildade e modéstia. O novo papa Francisco é
autêntico. Uma palavra pequena, esse “autêntico”. Contudo, para uma Igreja que
perdeu credibilidade, a autenticidade é extremamente valiosa. (BIALLOWONS,
2013, p. 80, apud OLING, 2018, p. 42).

Até a escolha do nome que o seguiria durante esses anos trouxe um peso para seu
apostolado. Em referência a São Francisco de Assis, Bergoglio conta que a escolha do nome
deu-se quando um grande amigo cardeal, depois de ver a eleição evidente, disse a ele “não te
esquece dos pobres!” (GAETA, 2013, p. 38, apud PEDRON, 2015, p. 7). Assim, a história de
São Francisco, um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica, está profundamente
relacionado com a vida simples e a escolha pelos pobres. Essa parece ser também a opção do
atual papa, que já levou o nome de “papa dos pobres” 5em manchetes.
Diante do contexto frágil em que a Igreja está, Francisco aparece como um reformador
que veio atualizar a forma de comunicar a tradição numa sociedade cada vez mais
multifacetada. Nas tentativas da Igreja de saber se comunicar com o homem moderno, o atual
papa chama a atenção para si na sua forma de pregar e viver. Assim como o santo Francisco de
5

Manchete capa da Revista veja n° 2331, de julho de 2013.

35

Assis, as duas personalidades parecem ter muito em comum: atualizar o catolicismo com as
necessidades de sua época.
“Vá, Francisco, conserte a minha casa que está em ruínas.” Foi isso que ouviu dizer,
três vezes, em 1205, o jovem Francisco, filho de um mercador rico, enquanto estava
em plena busca espiritual, rezando, em lágrimas, diante do crucifixo da igreja de São
Damião, nas redondezas de Assis. Jorge Bergoglio, Francisco, toma as rédeas de uma
Igreja Católica que não está em ruínas, mas sim em meio a uma profunda crise. [...]
Francisco sabe que o mundo espera que ele pegue a vassoura para limpar toda essa
“sujeira” da Igreja [...]. Francisco sabe que tem de consertar a casa. (PIQUÉ, 2014, p.
142 e 143, apud CAMPOS, 2017, p. 38).

A segunda parte desse capítulo trouxe uma biografia sobre a vida de Jorge Mario
Bergoglio. Observar sua postura antes mesmo de assumir a Cátedra de Pedro6 é importante para
compreender o porquê suas ações chamam atenção da mídia. A sociedade cobra atitudes
assertivas da Igreja perante assuntos sérios. Alguém como Francisco parece dar ar novos para
a Igreja de mais de dois mil anos de história.
Dessa forma, parece comum que a imprensa volte seus olhos para essa figura que
representa mais de um bilhão e trezentos fiéis no mundo7. Com as transformações durante os
anos da relação entre mídia e Igreja, podemos perceber que há uma certa troca de posições entre
as duas esferas. Primeiramente, enquanto uma tentava dominar a outra. Em seguida, quando
esta última passa a precisar da outra até para se comunicar com seus seguidores. Sendo assim,
é a partir do olhar da mídia que a sociedade passa a enxergar a Igreja. É o objetivo deste trabalho
entender, portanto, como é construída a figura de um dos maiores líderes religiosos do mundo.

6

A Cátedra de São Pedro ou Cadeira de São Pedro trata-se de uma relíquia católica conservada na Basílica de
São Pedro, em Roma, que remete a autoridade papal enquanto sucessor do apóstolo do Pedro, o qual Jesus deu a
missão de “apascentar suas ovelhas” (Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17).
7
Dados disponíveis na matéria do Vatican News, baseada no Annuarium Statisticum referente ao ano de 2017.
Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2019-03/aumentam-catolicos-mundo-diminuinumero-sacerdotes.html>
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, encontra-se o suporte teórico no qual este trabalho se baseia. Ele está
dividido em duas partes: a primeira diz respeito ao conceito de “polêmica”, segundo a autora
Ruth Amossy (2014), onde definimos, caracterizamos o conceito, além de citarmos outras
discussões acerca do assunto; a segunda parte é sobre títulos de notícia, que está baseada em
alguns autores. Nestes tópicos, concentramo-nos em definir, caracterizar, estabelecer objetivos
e finalidades com os conceitos citados sempre visando o maior entendimento do trabalho
presente. Ao término de cada tópico, comentamos como pretendemos utiliza-los nas análises
que se seguem nos próximos capítulos.

3.1. Polêmica
O termo “polêmica” é muito utilizado atualmente e, cerca conversas cotidianas, reuniões
no trabalho, assuntos políticos que sempre saem na mídia, etc. É importante perceber, então,
que independentemente do nível de proximidade do assunto, em todos os casos a polêmica
aparece como um assunto delicado a ser tratado, visto que divide opiniões. Ainda mais, a
polêmica apresenta um caráter negativo e de má reputação, pois mostra-se “incapaz de
contribuir para o bom desenvolvimento do debate razoável do qual se nutre a democracia.”
(Amossy, 2014, p 7).
Mesmo diante desse cenário, a sociedade parece estar sendo sempre alimentada pelos
conflitos de opinião e os escândalos que acarretam. Segundo Amossy (2014), a própria mídia
está sempre difundindo polêmicas e, muitas vezes, não só reportando, mas iniciando-as. Dessa
forma, pode-se concluir primeiramente que, mesmo tendo uma má fama, a polêmica não para
de invadir o espaço público. Segundo Amossy (2014),
Se a polêmica não apresenta nenhuma vantagem, se merece apenas ser vilipendiada e
banida, por que ela invade, de forma tão persistente, o espaço público? Se ela é tão
depreciada, como ocupa uma posição privilegiada nas mídias das quais se nutre a
opinião? Há uma contradição flagrante entre o desdém que se atribui a ela e o lugar
que lhe é conferido no espaço público: entre a condenação que a atinge em teoria e o
vivo interesse que ele não para de suscitar na prática. (AMOSSY, p. 8, 2014).

Dessa maneira, de onde veio caráter negativo da polêmica, visto que ela está sempre
ocupando um lugar de destaque na sociedade? A polêmica está “indissoluvelmente ligada ao
desacordo” já que “aparece como choque – muitas vezes brutal – entre duas opiniões
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antagônicas” (AMOSSY, 2014, p. 17). Sendo assim, a polêmica vem ligada ao dissenso e, essa
última, relaciona-se com “uma profunda, até mesmo violenta, diferença de opiniões.”
(AMOSSY, 2014, p.18).
Pode-se pensar que, se vivemos em uma democracia é natural e até necessário que haja
essa discordância, no entanto, observa Amossy (2014):
Sem dúvida, a divergência de opiniões e a discussão contraditória surgem como
necessárias. Entretanto, elas são consideradas uma etapa, um estágio a ser superado.
Diferentes enquadramentos discursivos e institucionais têm sido estabelecidos para
assegurar este resultado: a deliberação, a negociação, a mediação, a arbitragem, a ação
judicial ou ainda promulgação de leis que resolvam as disputas. A polêmica, como
choque de posições antagônicas, aparece nisso como o parente pobre, quando não é
simplesmente removido da lista. (AMOSSY, 2014, p. 18).

Ou seja, é importante que haja a discordância para o debate democrático, porém esse
desacordo só parece bom quando leva ao consenso. Sendo assim, o dissenso é essencial, mas a
retórica argumentativa advinda da tradição aristotélica “põe a necessidade de encontrar, através
da interação verbal, uma resposta comum que permita ultrapassar as diferenças e chegar à
decisão e à ação coletiva.” (AMOSSY, 2014, p. 19).
Essa posição de discordância ameaça colocar como fracassada as situações em que não
se chega a um acordo comum. No entanto, para Angenot (2008 apud AMOSSY, 2014, p. 31),
as discussões que não chegam a acordo nenhum não são a exceção, e sim, a regra. “Ele toma
por prova todas as polêmicas filosóficas, públicas, políticas, [...] que, apesar de sua duração,
não levam jamais a uma conclusão compartilhada.” (AMOSSY, 2014, p. 31). Ainda mais, para
Mouffe (2000 apud AMOSSY, 2014, p. 34), enaltecer o consenso é um erro, visto que ele não
é a chave da democracia e pode até ser uma manobra política.
A partir dessa visão, o dissenso, e não o consenso, deve ter local de destaque em uma
democracia. Segundo Taguieff (1990 apud AMOSSY, 2014, p. 37), é essencial levar em conta
que o antagonismo e as mudanças que ocorrem devido a um forte desacordo são inevitáveis, e
não se pode rejeitar esses fatores por preocupações éticas ou pelo apelo ao acordo. Amossy
(2014) conclui:
Se, de fato, o conflito é inevitável em nossas democracias pluralistas e se o cerne da
democracia não é o consenso, mas a gestão do dissenso, então a polêmica como
confronto verbal de opiniões contraditórias que não leva a um acordo utópico deve
ser reconsiderada em profundidade. (AMOSSY, 2014, p. 38).
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Mas, afinal, o que é especificamente a polêmica? A origem etimológica da palavra vem
do grego polemikos, que significa “relativo à guerra”. Para Amossy (2014, p. 44), a própria
etimologia já permite entender o porquê dessas conotações pejorativas ligadas ao termo, pois
nessa palavra, misturam-se “a recusa do diálogo arrazoado”, “a luta entre campos inimigos”, “a
violência verbal” e “a condenação à morte simbólica do outro”.
A partir de então, muitos estudos foram feitos sobre o uso desse vocábulo. Para a
linguista Nadine Gelas (1980, p.41 apud AMOSSY 2014, p. 44) há “um emprego quase
delirante da palavra”. A linguista também desenvolveu uma definição discursiva, construída a
partir dos usos do termo nos jornais.
A polêmica aparece aí como uma reação a uma tomada de posição, sobre a qual existe
um desacordo, num contexto passional e através de propósitos hiperbólicos;
frequentemente qualificada de vã e estéril, ela não é percebida como participante da
argumentação ou então constitui uma pseudoargumentação. (GELAS, 1980 apud
AMOSSY, 2014, p. 44 e 45).

Diante dessas primeiras reflexões sobre os contextos que envolvem a polêmica, vamos
nos deter a algumas características que nos ajudarão a desenvolver melhor o presente trabalho.
A primeira constatação é que, apesar da polêmica poder surgir em campos diversos, ela deve
abordar uma questão de interesse público. Isso, para que “não se torne uma simples discussão,
uma disputa entre particulares.” (AMOSSY, 2014, p. 46).
Vejamos: não é que ela não possa surgir a partir de algum assunto privado, mas é
necessário que esse conflito assuma notoriedade pública para que possa trazer à tona “grandes
princípios e os grupos de defensores ligados a eles” (PLANTIN, 2003, p. 387 apud AMOSSY,
2014, p. 46). Além disso, segundo Gelas (1980 apud AMOSSY, 2014, p. 46), quando o debate
parece fútil e não tem respaldo para ser de interesse público, são os jornalistas que cuidam de o
tornar digno de atenção.
Outra característica a se destacar é que as polêmicas são efêmeras. Elas estão sempre
ligadas a questões atuais. Segundo Amossy (2014, p. 48), a polêmica, muitas vezes, “é tão
rapidamente esquecida quanto inflamada na hora que eclode”. Esse fato leva-nos a refletir sobre
a manutenção da polêmica, ou seja, se ela tem rápida duração, é importante se perguntar a quem
interessa que ela esteja sempre sendo recolocada em questão. Ademais, a autora destaca a
importância dessa característica para a compreensão da sociedade:
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Para o analista do discurso, assim como para o sociólogo e para o historiador, a
polêmica se mostra, ao contrário, rica de ensinamentos na medida em que ela revela
muitas coisas sobre a sociedade e a época na qual o discurso polêmico circula no
espaço público. (AMOSSY, 2014, p. 49).

A partir dessas características, a pergunta que devemos responder é: a polêmica pública
é capaz de participar da argumentação retórica? Segundo Amossy (2014, p. 49), a opinião
predominante volta-se para uma resposta negativa. Isso porque, como visto anteriormente, a
polêmica pública tende a ser vista de forma pejorativa. No entanto, a autora afirma que é
necessário um exame mais atento para não se fazer julgamentos precipitados.
A primeira marca da polêmica como debate da atualidade é uma oposição de discurso.
O antagonismo das opiniões apresentados no seio de um confronto verbal é sua
condição sine qua non.8 Lembremos que a noção de confrontação designa, de partida,
a ação de colocar (dois discursos) em presença e, portanto, em relação, permitindo
assim uma apreciação por comparação. (AMOSSY, 2014, p. 49).

Apesar dessa primeira marca, é fundamental detalhar mais ainda quais são as
especificidades da polêmica no interior do campo da argumentação retórica. Para Amossy
(2014, p. 52), a polêmica está fundamentada numa base conflitual, “que se traduz pela
dicotomização, pela polarização e pela desqualificação do outro”. Tentaremos, segundo a
abordagem de Ruth Amossy (2014), explicar esses três pontos nos parágrafos que seguem.
Se, portanto, a primeira marca da polêmica é sua oposição de discurso e sua
especificidade é a ancoragem conflitual, pode-se concluir que o termo se define como “um
choque de opiniões antagônicas” (AMOSSY, 2014, p. 53). Tendo em vista o conflito, a
polêmica age na forma de “embate, de afrontamento brutal” e, particularmente, na interação
verbal, surge como “um modo particular de gestão do conflito”.
Por definição, a dicotomização pode ser entendida como “dividir em apenas duas partes,
classes ou grupos; formar uma dicotomia, um conceito que pode ser decomposto em um lado
positivo e a sua contraparte negativa: isso seria dicotomizar a discussão”.9 Dessa maneira,
quando há o confronto de opiniões contrárias, pode-se afirmar que há uma dicotomização, no
qual as duas opções se excluem mutuamente (AMOSSY, 2014, p. 53).

8

Sine qua non ou conditio sine qua non é uma expressão que originou-se do termo legal em latim que pode ser
traduzido como “sem a/o qual não pode ser”. Refere-se a uma ação cuja condição ou ingrediente é indispensável
e essencial. (Fonte: Wikipedia).
9
Definição no dicionário online Dicio. Disponível em: < https://www.dicio.com.br/dicotomizar/>.
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Ou seja, o que a autora pretende deixar claro nesse primeiro conceito é que quando dois
discursos se apresentam como polêmica, significa dizer que obrigatoriamente os dois
encontram-se em lados opostos. Essa oposição se dá de maneira tão forte – por ser conflitual –
que ambos se excluem e são incompatíveis. Para ela,
Construir as oposições como dicotomias, ou seja, como pares de noções excludentes
uma da outra, sem possibilidade de compromisso, consiste em bloquear toda
possibilidade de solução e aprisionar as partes em um face a face em que cada uma
defende posições inconciliáveis. (AMOSSY, 2014, p. 54).

O outro ponto levantando pela autora é a polarização. De início, os conceitos de
polarização e dicotomização podem ser vistos de forma parecida, já que ambos são sobre uma
divisão entre dois lados. No entanto, é importante entender a diferença entres os dois para que
se possa também entender a diferença no impacto que cada uma causa. Vejamos: a
dicotomização está ligada ao aumento da oposição entre dois discursos, de forma a torna-los
inconciliáveis; a sua ação acontece, segundo Amossy (2014, p. 56), em uma operação abstrata.
Já a polarização é caracterizada por ser um fenômeno social, ou seja, ela não fica apenas no
conceitual, mas obriga reagrupamentos entre os participantes em campos contrários. A autora
resume:
Em suma, a retórica da polarização consiste em estabelecer campos inimigos e é,
portanto, um fenômeno social, e não uma divisão abstrata de teses antagônicas e
inconciliáveis. Trata-se de aderir a um grupo constitutivo de uma identidade ou de
apresentar as coisas de modo a que aqueles que se sentem, de início, solidários a um
dado grupo mobilizem-se em favor da tese que o reforça. (Amossy, 2014, p. 56 e 57).

Isto é, muito mais do que exacerbar a posição contrária de dois discursos sobre algum
assunto, num embate antagônico e irreconciliável, a polêmica pública vai ainda mais fundo e
mexe com os grupos sociais. Ela faz com que os atores sociais se realoquem segundo seus
posicionamentos e, segundo Amossy (2014), a polaridade torna-se tão difícil de superar porque
não se trata de atores individuais que poderiam mudar de opinião durante o debate, mas de um
fator identitário: o indivíduo não consegue se afastar daquele posicionamento sem se afastar de
sua identidade.
A última característica colocada por Amossy como base para a polêmica é
desqualificação do adversário. No processo de polarização, onde os grupos se organizam de
acordo com sua identidade, eles buscam se apresentar não só consolidando sua própria, mas
apresentando pejorativamente os outros (ORKIBI, 2008 apud AMOSSY, 2014, p. 58). Sendo

41

assim, o discurso polêmico visa atacar um alvo, que tem como objetivo deslegitimar o
adversário e seu discurso. (KERBRAT-ORECCHIONI, 1980, p. 12 apud AMOSSY, 2014, p.
58 e 59).
Quando vemos estas três principais traduções da polêmica – a dicotomização, a
polarização e a desqualificação do oponente – podemos voltar a definição primeira do termo,
em sua origem lexical, onde se é feito a relação com a guerra e podemos compreender melhor
como age a polêmica pública em sociedade: divide opiniões de forma irreconciliável, agrupa
os atores sociais de acordo com seus posicionamentos e, por fim, cada grupo visa eliminar o
outro. Assim, a comparação com a guerra torna-se didática para compreender melhor esse
fenômeno no campo da retórica argumentativa.
Além disso, é necessário compreender também que existe diferença entre o que é a
polêmica e o que é o discurso polêmico. Segundo Amossy (2014, p. 72), uma polêmica é o
conjunto de intervenções antagônicas sobre uma dada questão e um dado momento. O discurso
polêmico é uma das formas que essas intervenções podem assumir. A polêmica, portanto, vai
se manifestar a partir da circulação desses discursos.
Sobre o discurso polêmico, Ruth Amossy não é a única autora que trabalha com o
conceito. A pesquisadora Eni Orlandi também debruçou-se a analisa-lo quando tipificou os
discursos em seu funcionamento em três: o discurso lúdico, o discurso autoritário e o discurso
polêmico.
No discurso lúdico, há a expansão da polissemia pois o referente do discurso está
exposto à presença dos interlocutores; no polêmico, a polissemia é controlada uma
vez que os interlocutores procuram direcionar, cada um por si, o referente do discurso
e, finalmente, no discurso autoritário há a contenção da polissemia, já que o agente do
discurso se pretende único e oculta o referente pelo dizer. (ORLANDI, 1996, p. 29).

Em sua classificação, a autora coloca o discurso polêmico como um intermediário entre
o discurso lúdico e o discurso autoritário. Isso porque, enquanto o lúdico tem um baixíssimo
nível de persuasão, o autoritário ver no outro agente discursivo apenas um receptor, havendo
um alto grau de persuasão devido a dominação do referente. O polêmico fica no meio dessas
duas condições, pois os agentes discursivos estão na tentativa de dominar esse referente, o que
leva a controvérsia, discussão e debate. (ORLANDI, 1996).
Acreditamos ser importante a diferenciação entre esses dois âmbitos: o da polêmica e o
do discurso polêmico. O presente trabalho deteve-se, no entanto, a explorar mais a polêmica
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em si do que os discursos polêmicos. Isso porque, as análises não são sobre agentes discursivos
diferentes que estão em debate buscando a persuasão, mas sim, sobre a construção da polêmica
a partir de títulos jornalísticos. Não vamos comparar dois discursos diferentes, mas comparar
um mesmo discurso dentro de diferentes partes de uma matéria jornalística.
Para finalizar esta seção desse capítulo, é essencial, tanto para o entendimento do
funcionamento da polêmica pública, quanto para o presente trabalho, compreender como se dá
a relação entre o jornalismo e o termo estudado. Num primeiro momento, vimos que a polêmica
tem um caráter negativo, no entanto, como observa Amossy, as mídias não param de “orquestrar
e difundir polêmicas sobre uma multiplicidade de assuntos ditos de interesse público” (2014, p.
7). Para a autora, as polêmicas ganham lugar de destaque porque divertem:
Estamos na sociedade do espetáculo: as polêmicas atraem porque são lúdicas –
podemos contar os ataques que acontecem nelas e apontar os vencedores – e não
porque elas nos façam refletir. Da mesma forma, a manchete do jornal que anuncia
uma nova polêmica propõe um scoop passível de chamar a atenção do leitor, a quem
os assuntos sérios nem sempre impressionam (ainda que a multiplicidade de
polêmicas midiáticas minimize seu interesse, banalizando-as). (AMOSSY, 2014, p. 8
e 9).

Aqui, é interessante nos contermos ao termo “orquestrar”. Isso significa dizer que o
jornalismo não só transmite as polêmicas que estão acontecendo no espaço público, mas, muitas
vezes, são os responsáveis por organizar essas polêmicas, dando a elas visibilidade que não
teriam antes. Jacques LeBohec (2010 apud AMOSSY, 2014, p. 66) coloca a polêmica como
uma “disputa pública que muitos jornalistas adoram propagar e aguçar. Até mesmo criar,
porque é espetacular e porque isso gera audiência [...]”.10
Sendo assim, é notável a importância que as mídias têm quando se trata de polemizar.
É também por ela que os diferentes discursos são apresentados para a sociedade, a fim de que
haja a dicotomização. Assim como, aquilo que é colocado em destaque colabora no processo
de polarização. Por fim, dependendo do texto e de como o jornalista resolve apresentar
determinado fato, o jornalismo também pode contribuir para a deslegitimação do outro.
Sobre esse último ponto, é importante destacar que geralmente não é o jornalista que
assume sua posição diante da polêmica. Segundo Amossy (2014), ele tende é a se afastar de
qualquer responsabilidade do que dizem seus enunciadores. No entanto, é necessário observar
Definição do verbete “polêmica” no Dictionnaire du Journalism (Dicionário de Jornalismo) de Jacques
LeBohec. Segundo Amossy (2014), essa definição é uma satirização.
10
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que é o jornalista que “põe em evidência os blocos de argumentos que estruturam o debate; e
contribui para orientá-lo por meio de suas intervenções diretas ou indiretas.” (AMOSSY, 2014,
p. 202).
São as mídias, portanto, que transformam um conflito em um acontecimento. E esse
último aparece como um furo de reportagem (AMOSSY, 2014, p. 201). São elas que, muitas
vezes, chamam a atenção para determinado ocorrido. Além disso, seu papel é importante de ser
observado já que também são as responsáveis pelos enquadramentos dados a determinado
acontecimento.
Observar como a polêmica é veiculada pela mídia é uma iniciativa importante para
entender que tipos de acontecimento ela tem construído. Nisso, podemos nos basear em dois
pontos: o primeiro diz respeito ao que foi falado anteriormente: o que ela tem transformado em
acontecimento e funcionado como motor para polêmica? Vimos que, mais do que reportar a
polêmica, o jornalismo pode inicia-la.
A segunda questão diz respeito a manutenção da polêmica. Vimos nos parágrafos
anteriores que a polêmica é efêmera e desaparece quase na mesma velocidade que eclode.
Sendo assim, é importante pensar a quem interessa que determinados assuntos sejam sempre
colocados em destaque nessa posição de polêmica. Segundo Amossy (2014),
Elas [as mídias], certamente, não têm a exclusividade da polêmica: esta se faz ouvir
também nas discussões parlamentares, nos debates das reuniões profissionais, nas
conversas particulares… Mas é nelas que a polêmica se difunde – até mesmo se
elabora – no espaço público. [...] Poderemos, desse modo, nos questionar sobre a
maneira de pensar de todos aqueles que se engajam em uma controvérsia midiática,
mas também sobre a função dos jornalistas e sobre sua responsabilidade no debate
público. (AMOSSY, 2014, p. 72 e 73).

Portanto, neste trabalho, pretendemos analisar as construções do papa Francisco em
determinados títulos de jornais que, partir das definições colocadas acima, atraem sobre si um
caráter polêmico. Queremos avaliar até que ponto, no enquadramento dado aos títulos, a mídia
tem cumprido esse papel de “orquestrar” polêmicas, e não só difundi-las. Para tanto, no próximo
tópico deste capítulo, discutiremos mais sobre títulos jornalísticos e sua importância.

44

3.2. Título jornalístico

O segundo tópico deste capítulo atenta-se em estudar os títulos de notícia. O principal
objetivo aqui não é verificar qual a melhor maneira de se escrever uma manchete, como alguns
autores devem trabalhar, mas entender a importância dos títulos de notícia para a compreensão
do fato noticiado. Portanto, apoiando-nos em alguns autores, vamos neste tópico compreender
os objetivos que os títulos de notícia possuem e, mais na frente, como isso impacta a escolha
do jornalista em como escrevê-los.
Hoje, é difícil negar a importância que os títulos de notícia têm. Principalmente, quando
se leva em conta a quantidade de informações que somos expostos. Portanto, aquilo que salta
aos olhos é que pode prender a atenção. Apesar de, hoje, não imaginarmos o jornalismo sem
títulos e manchetes, nem sempre foi assim.
Segundo Pereira (1980, p.100 apud ALVES, 2003, p. 11), no fim do século XIX, quando
se fundaram os jornais mais antigos, as notícias eram colocadas basicamente de duas maneiras:
ficavam sem títulos ou eram colocadas “como os dos srs. condes, doutores, engenheiros ou
calceteiro. Eram apenas isso: nomes”. Garst e Bernstein (1964), caracterizam como era o título
nos jornais estadunidenses antes de se tornarem o que são hoje:
Os jornais de outras partes do mundo, até bem entrado no século XX, limitavam-se a
rotular informações, etiquetá-las, mas não a titulá-las. Os títulos eram simples
enunciados, sem verbo, que indicavam o tema e contribuíam para ordenar as páginas
e para a classificação das notícias. Os cabeçalhos (ou encabeçamentos) são,
provavelmente, tão velhos como escrever, mas os encabeçamentos não são títulos. (in
FONTCUBERTA, 1998, p. 118 apud ALVES, 2003, p. 11).

Para Fontcuberta (1980, p.117 apud ALVES, 2003, p.11), pode-se entender essa falta
de titulação pela falta de urgência da leitura. Ou seja, as folhas de jornal eram lidas com calma
e passavam de mão e mão, e aquilo que estava escrito não perdia tão facilmente sua atualidade.
Além disso, segundo Alves (2003, p. 12), o fato de haverem poucos jornais em circulação e
com leitores assegurados por meio da assinatura, não obrigava a existência de títulos que
convidassem a leitura.
Mas, afinal, de onde surgiu a necessidade de titulação? Alves (2003) separa alguns
fatores que ajudaram na construção, do que ele chama, “fábrica de títulos”. Apareceram jornais
de grande difusão, que começaram a ser vendidos em bancas e através de ardinas. Isso fez com
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que houvesse uma quebra no número de assinantes. Além disso, quando entra mais jornais no
mercado, aumenta-se a concorrência entre eles. O mercado publicitário também cresceu,
passando também a fazer parte da conjuntura de um jornal. A regra se coloca clara aqui: aquele
que vende ao maior número de leitores recebe mais anunciantes.
Quando se fala de definição, Genette (2009) inclui os títulos no conceito de paratexto.
Segundo o autor, os paratextos tem a função de ser uma “fronteira estanque” onde cada um vai
encontrar a possibilidade de entrar ou não (no texto). Os paratextos – que se estendem em uma
longa lista, além do títulos, como o nome do autor, prefácio, ilustrações, etc. – são um
acompanhamento do texto, que o estende e garante “sua presença no mundo, sua recepção e
consumo” (p. 9). Trazendo para uma visão jornalística, podemos entender que o título, enquanto
paratexto, funciona como uma extensão da matéria, visto que, a partir dele, o indivíduo pode
decidir por ler ou não. Dentro das classificações dos paratextos, os títulos são classificados
como peritextos, pois apresentam-se em torno do escrito (GENETTE, 2009, p. 12).
Após esse pequeno histórico e essa definição geral de título, partimos agora para
compreender mais especificamente o título jornalístico e quais são os seus objetivos ao serem
escritos. Para começar, Estrela Serrano (2001 apud ALVES, 2003, p. 12) define o título como
um “lugar privilegiado do acontecimento”, e o que indica o valor de uma informação. Além
disso, segundo o jornalista Daniel Ricardo (1989, p. 53 apud ALVES, 2003, p. 12) é necessário
que ele prenda a atenção de todos os leitores e seja “misterioso quanto baste para suscitar o
desejo de obter mais informações sobre a matéria que apregoa”.
É nessa última definição que pretendemos nos aprofundar. Afinal, qual é o principal
objetivo dos títulos e como ele deve ser escrito para alcança-lo? Segundo o manual de estilo da
Editora Abril (1990, p. 22 apud ALVES 2003, p. 13 e 14), “O título é a chave. Para funcionar,
precisa ter impacto. Sem impacto, não chamará a atenção. Se não chamar a atenção, será inútil”.
A partir dessas primeiras definições, podemos concluir que é um dos principais objetivos do
título jornalístico é atrair para o texto. Johnson e Harris (1966 apud ALVES, 2003) define:
O propósito do título é duplo: atrair a atenção para a informação e dá-la da forma mais
completa possível, a fim de que os leitores se deem conta da notícia com uma simples
vista de olhos. Dado que a entrada resume toda a notícia, o título obtém-se, no geral,
da entrada. Na realidade, o título é a entrada, em palavras vigorosas e interessantes. O
título é uma entrada abreviada. (JOHNSON E HARRIS, 1996, p. 279 apud ALVES,
2003, p. 14).

46

Esse objetivo de chamar atenção repete-se nas palavras de outros manuais de redação,
como no La Vanguardia (1986, p. 14 apud ALVES, 2003, p. 14): “O título condensa o conteúdo
dominante de uma informação, servindo também para atrair a atenção do leitor”. Já o El País
(1990, p. 43 apud ALVES, 2003, p. 14) explicita que “os títulos constituem o principal elemento
da informação. Serão simples, concisos, nunca devendo, no entanto, sacrificar a clareza
expositiva por exigências de breviedade”.
Para que o leitor atente-se a notícia, os títulos jornalísticos devem, portanto, ser como
um resumo daquela texto, mas não podem entregar tudo, pois ainda precisam ser como “montra
do produto-texto que se tem obrigatoriamente que vender-ler” (ALVES, 2003, p. 15). Assim
sendo, o jornalista na hora de escrevê-lo, encontra-se preso em duas instâncias necessárias: a
da concisão e a da criatividade. Nas palavras de Alves (2003):
Prescrição por um lado, apelo à criatividade, por outro. Prescrição quando se pede que
o título seja informativo, um resumo do texto, de fácil compreensão, extraído do lead,
curto, de preferência incluindo um verbo. Criatividade quando se exige ao titulador
que produza mistério; que inculque ao título um caráter indiciatório sem cair na
tentação de tudo denunciar; que destaque o mais sugestivo; que tenha impacto; que
funcione como uma montra decorada a tal preceito que ponha a funcionar as glândulas
pouco gulosas e por demais empedernidas que comandam a nossa apetência para a
leitura; que seja imaginativo e vigoroso; que ajude a vender a reportagem e até a
edição. (ALVES, 2003, p. 15).

Segundo Pinho (2003), para atrair a atenção do leitor, há vários artifícios que o jornalista
pode utilizar. Entre eles, “utilizar no título uma declaração do entrevistado ou de personalidade
notória, levantar questões, fazer afirmações pouco usuais, trabalhar com comparação e
contraste, ou fazer uma promessa de conflito” (p. 199).
Aqui, gostaríamos de nos aprofundarmos em duas definições tipológicas do título: o
título informativo e o título impostor. No primeiro caso, segundo Furet (1995, apud ALVES
2003, p. 54) os títulos devem ser julgados a partir destes critérios: a fidelidade ao artigo; o bom
uso das leis de proximidade; a legibilidade e a simplicidade; a concisão; o dinamismo; a
precisão. Ele deve ser, segundo o autor, “em si mesmo, uma informação. A primeira recebida
pelos leitores. E para muitos a única”.
Segundo Furet (1995, p. 79 apud ALVES, 2003, p. 54), a mensagem transmitida pelos
títulos informativos devem ser o mais fiel ao conteúdo da matéria. “O título nunca deve dar
uma informação secundária, em detrimento da informação principal (a isso chama-se sub-
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vender). Dar uma informação exagerada em relação ao que o artigo diz (a isto chama-se sobrevender)”. A esta última observação vamos nos atentar a definir o segundo tipo de título que
queremos explorar: o título impostor.
Mário Mesquita (1998, p. 78 e 79 apud ALVES, 2003, p. 40) afirma que o jornalista, ao
escrever o título de um artigo, adota as “estratégias de dramatização”. Isso porque, segundo ele,
os títulos não se destinam apenas a identificar e sintetizar o conteúdo de um texto jornalístico,
mas também deve igualmente seduzir o leitor. No entanto, essas estratégias não devem ser
confundidas com o sensacionalismo, pois, “os títulos devem corresponder, pelo menos, ao
conteúdo das notícias, artigos ou reportagens a quem dizem respeito” (p. 78 e 79).
Portanto, se essa dramatização não significa necessariamente sensacionalismo, já que
também devem ser fiel ao conteúdo do texto, podemos afirmar que a principal característica do
título impostor é seu afastamento do teor da matéria jornalística. O objetivo de sua formulação
é também chamar atenção do público. Segundo um boletim do Instituto Gutenberg (Janeirofevereiro 1997), intitulado “Os títulos se divorciam das notícias e mentem para atrair a atenção
do leitor”, essa prática é tão recorrente na imprensa brasileira que “deixa de ser um erro para
forjar uma técnica de conferir impacto” e “sensacionalizar fatos banais”11.
Ao analisarmos os títulos impostores, queremos explorar mais características desse tipo
para que o estudo dos casos mais à frente seja de fácil compreensão. Para isso, resolvemos
trazer a perspectiva do filósofo Arthur Schopenhauer, trazida em seu livro “38 Estratégias Para
Vencer Qualquer Debate: A arte de ter razão”. Queremos deixar claro para o leitor que
adaptamos algumas estratégias que o autor utiliza para demonstrar que, por meio de títulos
impostores, o jornal é capaz de convencer o público de um discurso em contrapartida daquele
que foi realmente construído – e que é apresentado apenas dentro do texto, não no título.
Podemos pegar como exemplo a Estratégia 3: Confunda a argumentação. Segundo
Schopenhauer (2014, p. 31), essa estratégia se dá quando há uma interpretação relativa de uma
afirmação estabelecida, “como se tivesse sido feita de maneira geral e absoluta, ou pelo menos
em um sentido completamente diferente”. É possível perceber a construção de títulos
impostores por meio dessa estratégia quando é enunciado um discurso que, para chamar a
atenção do público, é generalizado, de forma a gerar estranhamento ou espanto. O leitor apenas
consegue verificar o real fato quando atem-se em ler toda a matéria.

11

Boletim do Instituto Gutenberg. Títulos se divorciam das notícias e mentem para atrair atenção do leitor.
Janeiro-fevereiro de 1997. Disponível em <http://www.igutenberg.org/titulo13.html>.
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Outra estratégia enumerada por Schoupenhauer que podemos adaptar é a Estratégia 4:
Prepare o caminho, mas oculte a conclusão. Segundo ele, “quando alguém quiser tirar uma
conclusão, não deve deixar que ela seja prevista, mas deve fazer com que as premissas sejam
admitidas uma a uma” (Schoupenhauer, 2014, p. 33). Trazendo isso para a construção dos
títulos impostores, podemos observar aqueles títulos que trazem uma informação que será
negada apenas dentro do texto. Desviando do fato em si ou da afirmação real de alguma fonte,
esses títulos podem utilizar-se de perguntas para apresentar premissas do que pode vir a ser o
fato ou fala, mas oculta a conclusão do que realmente é.
Para além das tipificações entre informativo e impostor, salientamos que também
existem outras tipologias dos títulos jornalísticos. Segundo Mompart (1982, p. 58 apud
ALVES, 2003, p. 53), “precisamente pela sua pluricodificação pode falar-se de títulos de todo
o tipo: informativos, valorativos, sensacionalistas, interpretativos, poéticos, subliminares,
redundantes, etc.”. Já Ladevèze (in FONTCUBERTA, 1998, p. 125 apud ALVES, 2003, p. 54),
propôs uma classificação onde separa os mais informativos dos menos. São eles: títulos
expressivos, títulos apelativos, títulos temáticos ou simplificadores e, por fim, títulos
informativos.
Para encerrar esse tópico, podemos concluir, portanto, que um dos objetivos do título é
atrair para o texto. Para isso, o jornalista precisa resumir em poucas palavras o que é a notícia,
sem entregar tudo, mas sendo criativo o suficiente para despertar a curiosidade do leitor. No
entanto, é necessário observar que o título por si só já é para o leitor uma informação. O manual
de redação da Folha de São Paulo (1995 apud ALVES, 2003, p. 21) alerta para esse fato: “a
maioria dos leitores de um jornal lê apenas o título da maior parte dos textos editados. Por isso,
ele é de alta importância”. Barroso (1996 apud ALVES 2003, p. 20) explica que os títulos são
facilitadores do trabalho dos leitores, pois é deles que retiram a essência do fato sem
comprometer sua capacidade de armazenar dados.
Sobre esse ponto, Genette (2009), alerta para a diferença de alcance que o título e o texto
possuem. Segundo ele, o texto destina-se ao leitor, enquanto o título destina-se a público em
geral. “O título é dirigido para muito mais gente que, por um meio ou por outro, o recebe e
transmite e, desse modo, participa de sua circulação. Isso porque, se o texto é um objeto de
leitura, o título [...] é um objeto de circulação” (p. 72). Essa diferença de alcance amplia ainda
mais o impacto que os títulos possuem, podendo eles por si só ser a única visualização da notícia
pelos indivíduos.

49

Assumpção e Bocchini (2006) afirmam que, para ativar os conhecimentos do leitor, é
necessário que os títulos de textos informativo digam logo do que se tratam, pois, assim, o título
vai funcionar como “a lanterna que ilumina a pasta certa no porão da memória” (p. 2). Além
disso, os títulos também tem como objetivo economizar o tempo do leitor, visto que “ajudam o
leitor a tomar decisões que economizam tempo, como só passar os olhos pelo texto, ler apenas
um trecho que interessa mais ou até desistir de ler, porque não interessa” (p. 20).
A partir desse ponto de vista, pode-se afirmar que a responsabilidade de um título
jornalístico é muito grande, pois: ele é o primeiro a ser visto e devem em poucos segundos
informar e dar sensações ao leitor para que esse se interesse pelo resto do texto (FURET, 1995,
p. 9 apud ALVES, 2003, p.22); para que tudo isso aconteça, é fundamental que seja conciso,
que resuma a notícia, mas, ao mesmo tempo criativo para que não entregue todas as informações
(ALVES, 2003, p. 15); por fim, pode ser a única informação da qual o leitor vai extrair uma
ideia resumida do que acontece no mundo (BARROSO, 1996, p. 93 apud ALVES, 2003, p.
21).
Tendo em vista todas essas características, objetivos e fins do título jornalístico, o
presente trabalho pretende analisar em seu objeto de estudo, títulos de notícias sobre o Papa
Francisco – objeto que explicaremos com mais detalhe na metodologia –, observando todos
esses fatores explicitados neste capítulo. A intenção é analisar qual função esses títulos têm
exercido para a construção da imagem do atual papa, observando a forma como são escritos,
tendo em vista todos os objetivos que nesse capítulo apresentamos.

50

4. ANÁLISES

Neste capítulo, iremos apresentar a metodologia do trabalho, bem como as análises que
foram feitas. No total, foram escolhidos cinco notícias, onde analisamos o título e como é escrita
no próprio texto a parte que diz respeito ao título. Traremos o print dessas notícias, que foram
retiradas de portais de notícia online. No próximo tópico, explicamos melhor a metodologia do
trabalho.

4.1. Metodologia
Durante a realização deste trabalho, passando por todas as fases – pesquisa, montagem
do pré-projeto, leituras, escrita, etc – buscamos já ir arquivando possíveis notícias que poderiam
vir a ser casos estudados, visto que, o objeto desde o início já estava definido e foi o pontapé
de toda a pesquisa. Sendo assim, buscamos neste tópico explicar para o leitor os requisitos para
uma notícia ser escolhida. Um dos primeiros requisitos é que escolhemos trabalhar com notícias
de portais online, ou seja, todas as matérias que foram escolhidas foram veiculadas na internet.

Como citado no primeiro capítulo, a eleição de Jorge Mario Bergoglio atraiu a atenção
da mídia mundial. Não só por ser a eleição de um novo líder de uma das maiores religiões do
planeta, mas por todo o contexto que se dava sua nomeação. Era a primeira vez, em seis séculos,
que um papa renunciava – Joseph Ratzinger deixa a Cátedra de Pedro depois de quase oito anos
de pontificado. Além disso, é inédito na história um latino-americano assumir o mais alto cargo
da Igreja Católica.

Esses fatos por si só já chamaram a atenção midiática à figura de Francisco, por ser um
acontecimento inédito na história da Igreja. No entanto, segundo Campos (2017), a figura de
Bergoglio também apontava uma diferença não só por sua origem, mas porque esperava-se dele
novos ares para o catolicismo:
Todo esse contexto marcado pela perda do número de fiéis, pelas divisões e crises
internas na Igreja, pelos recentes escândalos por vazamentos de informações secretas
do Vaticano (conhecido como Vatileaks), pelas denúncias de pedofilia e pela a recente
renúncia do Papa Bento XVI, fato que não acontecia há seis séculos, configuravam
um cenário favorável à escolha de um Papa carismático, não eurocêntrico, que se
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voltasse para o povo e trabalhasse pela reaproximação entre a Igreja e seus fiéis.
(CAMPOS, 2017, p. 35).

Para somar a essas expectativas, Francisco impressionou os holofotes ao abrir mão de
certas tradições e até quebrar protocolos. Pode-se citar, por exemplo, a escolha por usar o
crucifixo de prata ao invés do de ouro, como faziam anteriormente os outros papas; a recusa em
utilizar os múleos, ficando com seus sapatos pretos; a preferência por continuar morando na
casa de hóspedes para padres e bispos que existe no Vaticano ao invés de se mudar para o
apartamento papal.
Ao separarmos todos esses fatos, desejamos mostrar que, desde o início, o pontificado
de Francisco sempre foi marcado pela presença midiática. A imprensa observava os passos de
Bergoglio, sempre à espera de mais uma novidade para noticiar. Para essa pesquisa, buscou-se
uma outra área de destaque de seu papado: os assuntos e temas a que Francisco se dirige em
seus discursos, entrevistas e escritos. Segundo Campos (2017),
A abertura de diálogo com diferentes crenças; a simplicidade do Papa em seus hábitos
cotidianos; a proximidade que mantém com os fiéis; a discussão de questões
polêmicas dentro da igreja católica; as falas exaltando a tolerância e o amor entre
todos sem distinção; a enorme preocupação com os pobres e minorias oprimidas; a
postura de igualdade que mantém com as pessoas são aspectos que fazem com que
Francisco seja admirado em várias partes do mundo. O Papa também se destaca por
suscitar polêmicas na sociedade ao discutir questões como o celibato, o aborto, o
divórcio, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o combate ao consumismo, os
problemas ambientais, entre outros temas. (CAMPOS, 2017, p. 56)

Portanto, durante a pesquisa de notícias, vasculhamos entre portais de notícia online
utilizando a palavra-chave “Papa Francisco”. Assim, ao encontrar inúmeras notícias desde o
início de seu pontificado, nos atentamos a selecionar aquelas que tivessem a ver com esses
temas citados: aborto e direitos reprodutivos da mulher; questões de gênero; questões de
ideologia e política; celibato, etc. A escolha desses temas é justamente por levarem a nomeação
de temas polêmicos. Aqui, gostaríamos de relembrar quais as principais características da
polêmica segundo Ruth Amossy.
A primeira característica é que a polêmica apresenta-se sempre como uma oposição de
discurso. (AMOSSY, 2014, p. 49). Para nossa pesquisa, isso influencia diretamente na escolha
das notícias, pois ao procurarmos por elas, nos concentramos naquelas que traziam esse aspecto.
Temas como os citados no parágrafo anterior estão sempre em discussão na sociedade e em um
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constante choque de opiniões antagônicas, o que revela o conflito presente. Esse conflito é traço
característico da polêmica.
O denominador comum dos enunciados polêmicos, em todos os gêneros, não é a
violência verbal, mas sim o conflitual. Nem toda situação conflitual ocasiona uma
intervenção polêmica [...] mas, com certeza, toda fala polêmica é oriunda do
conflitual. (GARAND, 1998, p. 216 apud AMOSSY, 2014, p. 53).

A segunda característica da polêmica que observamos nas notícias escolhidas diz
respeito a polarização. Amossy (2014) destaca a importância de entender que a polêmica não
só dicotomiza os discursos, mas é capaz de reagrupar os agentes sociais em campos adversos.
Ou seja, ela não age apenas no campo conceitual, mas também social (p. 56). Mais uma vez, a
escolha das notícias com as temáticas abordadas encaixa-se aqui, pois quando fala-se de aborto
e direitos reprodutivos da mulher; questões de gênero; questões de ideologia e política; celibato,
etc. o conflito se estende para a divisão social.
A terceira característica é a desqualificação do adversário. A polêmica exacerba
oposições, o que gera uma divisão de grupos antagônicos, que afirmam sua identidade e fazem
a do outro o símbolo do erro. (AMOSSY, 2014, p. 58). Segundo a autora, essa desqualificação
da tese, geralmente, vem acompanhada da desqualificação da pessoa ou do grupo que ela
representa. (p. 59). Nessa última característica, pretendemos investigar se a mídia coloca o papa
em um posicionamento que desqualifica algum discurso.
De maneira geral: para as análises, selecionamos notícias que se enquadrassem em
temas ditos polêmicos, como citado anteriormente. Depois disso, escolhemos aquelas notícias
que trouxessem as características da polêmica, baseado referencial teórico deste trabalho. Essas
notícias são sobre temas que apresentam discursos dicotomizados e que geram divisão social.
Para entender como a imagem do papa vem sendo construída, analisaremos se as falas deles
têm sido usadas para desqualificar algum outro discurso, finalizando a terceira característica da
polêmica. Queremos concluir respondendo a esta pergunta: a mídia o apresenta como um papa
polêmico?
Para isso, analisaremos sobretudo os títulos dessas notícias. Escolhemos esse recorte
pois, o título e o texto têm diferentes alcances. Segundo Genette (2009), o título dirige-se ao
público em geral que o recebe e transmite, tornando-o, assim, objeto de circulação. Já o texto
volta-se apenas ao próprio leitor, ou seja, àquele que se dispõe a concentrar-se naquela
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atividade. Além disso, por ser uma das primeiras informações que é vista antes do texto, o título
funciona como uma lanterna para a memória dos leitores, que tem como objetivo economizar
o tempo de quem se dispõe a lê-lo, pois, a partir dele, o indivíduo toma a decisão de ler tudo ou
apenas uma parte, ou até mesmo desistir da leitura (ASSUMPÇÃO e BOCCHINI, 2006, p. 20).
A partir dessas definições, vimos que os títulos são, muitas vezes, a única fonte de
informação sobre determinado fato. Não porque não há um texto que o embase, mas porque,
pela quantidade de informação que as pessoas recebem em um dia, o título tem como objetivo
ajudar na escolha do indivíduo. Se uma pessoa, ao se deparar com uma manchete, decide por
não ler o resto da notícia, a informação que ela terá sobre aquele acontecimento se bastará no
que está escrito no título.
Em tempos de internet, a definição do título como objeto de circulação (GENETTE,
2009, p.72) fica ainda mais exacerbada. No jornal impresso, o leitor ainda pode passar os olhos
sobre o conteúdo do texto. Nos portais de notícias, o que circula e é compartilhável são os
títulos, e a leitura do texto – mesmo que seja só para uma visualização – exige do internauta
uma ação: a de clicar na notícia. Por esse motivo, ao analisarmos as notícias de portais online,
escolhemos o recorte dos títulos. Pretendemos investigar se as construções desses títulos são
capazes de suscitar a polêmica, criando, assim, a imagem de um papa polêmico.
Para realizar a pesquisa, vamos proceder da seguinte maneira: apresentaremos o título
da notícia ao leitor, trazendo um print da página; em seguida, buscaremos examinar qual o
sentido construído nele, observando escolha lexical, qual contexto está sendo exposto ali, entre
outros aspectos que podem surgir particularmente em cada matéria. A segunda parte da análise
vai averiguar o próprio texto, trazendo também print da matéria. Nessa verificação, buscamos
ver possíveis desencontros entre o título e o texto da notícia. Examinaremos, por exemplo, se
houve troca das palavras para apresentar uma mesma citação, se o contexto não foi alterado
entre essas duas instâncias da matéria, se determinada fala foi tirada de seu enquadramento
inicial, etc. Cada notícia tem sua particularidade, no entanto, investigaremos se há a construção
de um título impostor (ALVES, 2003), que é estruturado visando a polêmica (AMOSSY, 2014).
Em seguida, apresentamos um quadro com as notícias escolhidas:
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Quadro 6 – Notícias escolhidas para análise
Título

Portal de Notícia

Data

Tema

Contracepção é um ‘mal
menor’ diante de casos
de zika, diz papa

Estadão

18 de fevereiro de 2016

Aborto e direitos
reprodutivos da mulher

Papa diz que
“comunistas pensam
como cristãos”

Exame

11 de novembro de 2016

Política e ideologias

Papa Francisco envia
mensagem a Lula e pede
que ex-presidente reze
por ele

O Povo

02 de agosto de 2018

Política e ideologias

Papa diz em livros que
padres gays devem largar
o sacerdócio ‘em vez de
viver vida dupla’

G1

02 de dezembro de 2018

Questões de gênero e
celibato

Papa Francisco diz que
divorciados que voltam a
se casar não são
excomungados

Época

05 de agosto de 2015

Divórcio

Fonte: Nunes, 2019

A partir da análise desses casos, pretendemos entender a construção da imagem do papa
Francisco. Analisando todo seu histórico, vimos que todo seu apostolado sempre chamou a
atenção midiática. Inicialmente, pelas circunstâncias em que se deu. Depois, por suas posturas
e atitudes. Mas, para além disso, buscaremos analisar se a imprensa em geral encontrou nessas
novidades uma oportunidade de construir a imagem de um papa polêmico, que sempre fala
sobre temas que as pessoas não estão acostumadas a escutar de um líder religioso. Pretendemos
ir a fundo e também perceber se esses posicionamentos apresentados como o do atual sucessor
de Pedro aparentam ir de encontro com os posicionamentos da própria Igreja. Com a análise
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desses cinco casos, queremos avaliar as manutenção da polêmica, visto que essa se caracteriza
como efêmera (AMOSSY, 2014, p. 48), portanto, nos perguntamos a quem interessa recolocala sempre em jogo. Nos próximos tópicos, traremos essa discussão.
4.2. Contracepção é um ‘mal menor’ diante de casos de zika, diz papa

A notícia que vamos analisar a seguir foi publicada dia 18 de fevereiro de 2016 no portal
do Estadão na editoria de Saúde. O primeiro ponto a analisarmos é: por que um papa falando
sobre contracepção viraria notícia? Para entendermos esse ponto precisamos nos aprofundar na
doutrina da Igreja Católica e o que ela diz sobre contracepção.
Figura 2 – Título de notícia do Estadão

Fonte: Estadão, 2016

Segundo o Catecismo da Igreja Católica (2017), no parágrafo 2370:
A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e nos recursos aos períodos infecundos (HV 16) estão de acordo com os
critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam os corpos dos esposos,
animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em
compensação, é intrinsecamente má “toda ação que, ou em previsão do ato conjugal,
ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas
consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a
procriação.” (CIC, 2017, p. 614).

Ou seja, a Igreja Católica tem como “má ação” métodos contraceptivos por impedirem
a concepção e porque, segundo sua doutrina, o sexo no casamento possui dois objetivos: “o
bem dos cônjuges e a transmissão da vida” (CIC, 2017, p. 612). Sendo assim, a contracepção
impede a realização de um desses objetivos, que é prometido durante a realização do
sacramento matrimonial. A partir dessas observações, podemos entender o porquê que a fala de
Francisco virou motivo de notícia, já que existe um tom de permissividade por parte dele.
Para compreendermos ainda mais esse primeiro caso, é importante salientar o que
significa “diante de casos de zika”. A notícia foi dada em 2016, época em que houve um surto
do vírus Zika. Depois de alguns estudos, foi concluído que o vírus pode causar microcefalia nos
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bebês, que se define como uma mal formação congênita, em que o cérebro não se desenvolve
de maneira adequada. Segundo o Ministério da Saúde, os riscos estão associados aos primeiros
três meses de gestação.12 Em fevereiro de 2016, o alto-comissário dos Direitos Humanos na
ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, defendeu que, em países onde havia surto do Zika vírus,
autorizassem o direito ao aborto a mulheres gestantes infectadas.13
Quando partimos para a analisar esse título, podemos perceber a ligação que é feita entre
o termo “contracepção” e o contexto que o Zika vírus trouxe para se estabelecer ainda mais um
debate sobre os direitos reprodutivos da mulher. Ao explorarmos o efeito de sentido que esse
título causa, chegamos à conclusão que a atitude de contracepção diante dos casos de Zika são
pareados, dando a entender que o papa afirmou que diante do risco de engravidar, se infectar
com a doença e ter problemas de anencefalia no feto, é melhor que se evite a gravidez. O evitar
aí seria, então, o ‘mal menor’.
Sobre a utilização das aspas quando se refere ao “mal menor”, observamos uma
característica que Ruth Amossy cita sobre o comportamento dos jornalistas diante das
polêmicas que eles difundem. Segundo ela (2014, p. 78), o jornalista não assume,
necessariamente, a responsabilidade pelo o que dizem os enunciadores, que, nesse caso, são os
polemistas. Para a autora, eles tendem é a se distanciar. O uso das aspas é um sinal do seu
distanciamento. Ao escolher coloca-las, ele transfere a responsabilidade do discurso para o
papa.
A seguir, trazemos imagem do texto para compararmos as informações.

12

Informações retiradas do portal online da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Disponível em:
<https://saude.rs.gov.br/zika-virus-e-microcefalia>.
13
“ONU defende direito ao aborto em países atingido pela Zika”. Agência Brasil. Publicado em 05/05/2018.
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/paises-com-surto-de-zika-devem-autorizaraborto-defende-onu
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Figura 3 – Texto da notícia do Estadão (primeira parte)

Fonte: Estadão, 2016

Quando partimos para a análise do texto, já no primeiro parágrafo, há uma mudança no
foco do discurso do papa Francisco. O fato principal não é mais ele considerar a contracepção
um mal menor, – como está no título – mas a classificação que ele deu ao aborto, considerandoo crime, mesmo em casos de Zika. No lead, o pareamento é entre a contracepção e o aborto. No
título, esse pareamento acontece de forma implícita entre contracepção e o risco de engravidar
“diante de casos de zika”. Na verdade, para o bispo de Roma, a contracepção é um mal menor
se comparado com o aborto.
Observando a construção de um título impostor, verificamos nesse caso a Estratégia 17
descrita por Schopenhauer: Faça uso da dupla interpretação (2014, p. 46). Segundo o autor,
esses casos podem ser usados quando há a possibilidade de fazer uma diferenciação sutil. Aqui,
observamos essa diferenciação justamente na comparação feita pelo jornal no título. Realmente,
o papa Francisco fala sobre contracepção na conjuntura de surto do Zika vírus, mas o título não
explicita qual é a comparação do papa. Sendo assim, o “diante dos casos de zika” aparece como
o outro agente comparativo, e não como o contexto em que se deu a fala, abrindo precedentes
para uma dupla interpretação do seu discurso.
A construção desse título, portanto, orquestra uma polêmica? Primeiramente,
observamos que a temática tratada já tem um teor polêmico. Isso porque os direitos reprodutivos
da mulher estão sempre em discussão na sociedade, seja na mídia, nos parlamentos ou até
mesmo em manifestações nas ruas. Podemos observar a dicotomização dos discursos e a
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polarização dos agentes sociais (AMOSSY, 2014), por exemplo, quando observamos os
movimentos feministas e os movimentos mais conservadores que, por meio da discussão, visam
a desqualificação da tese um do outro. Esses três traços, por si só, já caracterizam a polêmica.
Quando examinamos a fala do papa Francisco e como ela é apresentada no título, a
polêmica é construída a partir de um possível posicionamento do Sucessor de Pedro. Segundo
Amossy (2014, p. 111) a polêmica jornalística é construída “exagerando as formulações e
polarizando as posições”. De acordo com a autora, “ela escolhe fazer denúncia. Desvendando
a gravidade dos fatos, ela os reporta sob o modo do escândalo e da indignação”. Nesse caso, a
figura de Bergoglio, a partir do enunciado, é elaborada como um papa que dar sinais de
mudança, abrindo exceções dentro da doutrina da Igreja Católica. Essas “exceções” aparecem
em forma de escândalo, pois colocam Francisco numa posição contrária ao que a Igreja defende
há séculos. Sendo assim, nessa dicotomização, ele é colocado do lado oposto do discurso do
catolicismo que ele representa.
No entanto, quando examinamos o fato reportado no texto da notícia, percebemos que
a fala do papa Francisco não difere do discurso da Igreja. Primeiramente, como citamos
anteriormente, o foco do seu enunciado não é abrir exceções para os métodos contraceptivos,
mas reafirmar a posição contrária da religião católica em relação ao aborto. Dentro da própria
matéria, o pontífice ainda relata outro caso na história em que seu antecessor, Paulo VI,
autorizou o uso da pílula em uma situação especial. Portanto, identificamos nesse caso, a
orquestração de uma polêmica pela mídia sobre a figura do papa Francisco.
Para fins de análise, trazemos também alguns outros títulos de outros portais que
noticiaram o mesmo fato. Dessa maneira, queremos apresentar ao leitor um panorama geral da
notícia.
Figura 4 – Título de notícia do El País

Fonte: El Pais, 2016
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Figura 5 – Título de notícia da Isto É

Fonte: Isto É, 2016

Figura 6 – Título de notícia da Veja

Fonte: Veja, 2016

Figura 7 – Título de notícia da DW

Fonte: DW, 2016

Podemos observar que, a forma como se construiu as outras manchetes, reforçam o que
foi dito na análise: a ideia de o contraceptivo ser um mal menor comparado com o risco da
gravidez em meio ao surto de Zika vírus. Em nenhuma das manchetes há a comparação real
feita pelo papa. No caso, contra o aborto.
4.3. Papa diz que “comunistas pensam como cristãos”
A matéria que analisaremos a seguir é de 11 de novembro de 2016 e foi veiculada no
portal da revista Exame na editoria Mundo. Ao analisarmos, é necessário primeiro compreender
como se dá a relação do catolicismo com o comunismo. Para isso, vamos nos aprofundar na
Carta Encíclica Divinis Redemptoris, escrita pelo papa Pio XI em 19 de março de 1937. Os
pontos de discordância entre a doutrina católica e a marxista, segundo a carta, dizem respeito
ao ideal marxista – a qual Pio XI chama de “falso ideal” –, ao materialismo histórico, a relação
do homem com a família e ao que viria a ser a sociedade baseada nesse ideal.
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Figura 8 – Título de notícia do Exame

Fonte: Exame, 2016

A Igreja nega o materialismo histórico por proclamarem a existência de uma única
realidade: a material. Segundo Pio XI (1937), “é, pois, evidente que neste sistema não há lugar
sequer para a ideia de Deus; é evidente que entre espírito e matéria, entre alma e corpo não há
diferença alguma; que a alma não sobrevive depois da morte, nem há outra vida depois desta”.
Além disso, segundo essa Encíclica, o ideal comunista apresenta promessas deslumbrantes:
“que não querem outra coisa mais que melhorar a sorte das classes trabalhadoras”. No entanto,
como escreve Pio XI (1937), isso não passa de uma “máscara de redenção dos humildes”.
Sobre outros pontos, a Carta Encíclica Divinis Redemptoris, também reprova a luta de
classes. Pio XI (1937) define-a como uma luta “cheia de ódios e de ruínas” que “toma o aspecto
de guerra santa em prol do progresso da humanidade”. Além disso, quanto a questão da família,
o papa desaprova o comunismo por definirem o matrimônio e a família apenas como “uma
instituição civil e artificial, fruto de um determinado sistema econômico”, negando, assim, “sua
indissolúvel perpetuidade”, a qual a Igreja confere a esse sacramento. Vemos que, as
contradições entre o comunismo e o catolicismo são tantas que, em primeiro de julho de 1949,
o papa Pio XII libera um decreto contra o comunismo, punindo com excomunhão automática
qualquer católico que, consciente, defende abertamente o comunismo e colabora com as
organizações que seguem esse ideal.
A partir dessa resumida apresentação da relação da Igreja Católica com o comunismo,
podemos perceber o porquê de uma declaração como a do papa Francisco virar notícia. Não só
pela tema comunismo vir à tona, mas pela forma como é apresentado. Ao analisarmos o título,
podemos enxergar claramente um elemento comparativo entre “comunistas” e “cristãos”. No
entanto, essa comparação acontece de forma a igualar os dois, fazendo com que o efeito de
sentido seja construído na mente do leitor como “os pensamentos comunistas são iguais aos
pensamentos cristãos”.
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Toda a construção desse título polemiza o discurso de Bergoglio, pois, vejamos: a Igreja
sempre se colocou como inimiga dos ideias comunistas. Aqui, a dicotomização dos discursos e
a polarização dos agentes sociais se dá de maneira explícita, assim como o desejo da “morte
simbólica do outro” (AMOSSY, 2014). Quando se apresenta a fala do maior líder da religião
católica colocando em pé de igualdade o ideal comunista e o ideal cristão transfere-se pra ele
esse conflito, de forma que, o situa do outro lado daquilo que a Igreja diz. Essa fala reacende a
polêmica, além de posicionar Francisco no lugar contrário do que se espera dele. Mas, afinal, o
papa realmente disse que comunistas pensam como cristãos? É o que vamos analisar indo para
o texto:
Figura 9 – Texto da notícia da Exame

Fonte: Exame, 2016

Quando partimos para analisar a fala do papa no texto, percebemos que há alterações
nas palavras. Só o acréscimo do verbo “são” e do artigo “os” já causa um efeito de sentido
diferente daquele que está no título. Isso porque esses dois termos marcam uma certa
temporalidade de “quem veio primeiro do que quem”. Além disso, o próprio contexto da fala
se destaca, pois Bergoglio respondia sobre se gostaria de uma sociedade de inspiração marxista.
A partir de então, o pontífice afirma que, na verdade, quem pensou em uma sociedade onde “os
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pobres, os frágeis e os excluídos seja os que decidem” foi Cristo. O sentido dado a sua fala no
texto é de que, na verdade, os marxistas que se inspiraram no cristianismo, diferindo do aspecto
igualitário dado no título.
Com essa mudança de sentido, percebemos a construção de um título impostor.
Explorando uma das estratégias enumeradas por Schoupenhauer (2014), foquemos na
Estratégia 3: Confunda a argumentação. Segundo ele, essa estratégia se dá quando há uma
interpretação relativa de uma afirmação estabelecida, “como se tivesse sido feita de maneira
geral e absoluta, ou pelo menos em um sentido completamente diferente” (p. 31). Nesse caso,
o título é construído de forma a confundir o discurso real, dando um sentido diferente àquele
que é mostrado no texto. E, esse sentido impacta diretamente na construção da imagem do papa
Francisco, visto que, apesar do título impostor querer impactar para chamar para o texto, o leitor
pode nem sequer olhar o artigo jornalístico, e consumir apenas o título dele. (BARROSO, 1996,
p. 93 apud ALVES, 2003, p. 21). Abaixo, trouxemos alguns outros títulos e seus
enquadramentos.
Figura 10 – Título de notícia da Agência Brasil

Fonte: Agência Brasil, 2016

Figura 11 – Título de notícia do G1

Fonte: G1, 2016
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Figura 12 – Título de notícia IG

Fonte: IG, 2016

Figura 13 – Título de notícia do Uol

Fonte: Uol, 2016

Percebemos que alguns preferiram trazer a fala do papa em relação ao comunismo,
enquanto outros, a fala dele sobre o presidente Donald Trump. Com essas diferenciações,
podemos perceber o impacto do título, pois, o que vem nele é o que, geralmente, é tratado como
o fato principal, o novo que precisa ser noticiado. Dessa maneira, pudemos ver como outros
portais passaram o mesmo acontecimento: a entrevista que o papa Francisco havia dado.
4.4. Papa Francisco envia mensagem a Lula e pede que ex-presidente reze por ele
A próxima notícia é de 02 de agosto de 2018 e foi veiculada no portal O Povo Online.
Na página, não especifica a editoria. O fato noticiado chama a atenção pelo contexto em que se
encontra o ex-presidente Lula: em 07 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva foi preso após
ser condenado a doze anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro devido as
investigações da Operação Lava Jato.14 Desde sua prisão, muita discussão tem havido na
sociedade sobre a legitimidade de sua condenação. Um grupo apoia, outro classifica-o como
preso político. Portanto, por todo o contexto, justifica que o fato chame a atenção, ainda mais,
porque o Brasil é o país com a maior população católica no mundo.15

14

A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que
cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução
coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A
operação teve início em 17 de março de 2014 e conta com 61 fases operacionais autorizadas. (OPERAÇÃO
LAVA JATO, 2019). Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato>.
15
Segundo a pesquisa Pew Research Center, em 2010, o Brasil representava 11,5% da população católica total
no mundo. Disponível em: <https://www.pewforum.org/2013/02/13/the-global-catholic-population/#mostnow>.
Acesso em: 29 maio 2019.
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Figura 14 – Título de notícia do O Povo

Fonte: O Povo, 2018

Quando lemos o título, o efeito de sentido causado por ele nos faz entender que as duas
atitudes de Francisco – mandar a mensagem e pedir que reze por ele – acontecem de forma
ativa. Ou seja, é da parte do papa que vem a iniciativa de mandar uma mensagem ao expresidente, assim como, pedir que este reze por ele. Esse efeito de sentido posiciona o pontífice
no meio da polêmica, pois suas atitudes são interpretadas como um apoio a Lula que, como
citado anteriormente, divide o país em opiniões contrárias sobre sua condenação e prisão.
Além disso, podemos afirmar que a narrativa colocada no título explora esse efeito de
apoio também utilizando-se do imaginário do público. Vejamos: o ex-presidente Lula já se
autodeclarou16 e foi declarado17 como o “pai dos pobres”. Igualmente, o papa Francisco, já foi
chamado de o “papa dos pobres”18. Ao construir o título dessa maneira, onde se apresenta quase
um grau de cumplicidade entre as duas figuras – visto que, o papa pede para que Lula reze por
ele – esse imaginário é reforçado, fazendo parecer, então, que nos discursos dicotomizados e
na polarização dos agentes, Bergoglio encontra-se do mesmo lado que o ex-presidente do
Brasil. O que passamos a entender quando vamos para o texto?

Lula candidato se apresenta como “pai dos pobres”. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vidae-cidadania/lula-candidato-se-apresenta-como-pai-dos-pobres-a329116v0nyj1f9cw7j7l39e6/>. Acesso em 31
maio 2019.
17
‘Le Monde’ chama Lula de “pai dos pobres” ao noticiar julgamento. Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/mundo/le-monde-chama-lula-de-pai-dos-pobres-ao-noticiar-julgamento/>. Acesso
em: 31 maio 2019.
18
Manchete capa da Revista veja n° 2331, de julho de 2013.
16
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Figura 15 – Texto da notícia do O Povo (primeira parte)

Fonte: O Povo, 2018

Figura 16 – Texto da notícia do O Povo (segunda parte)

Fonte: O Povo, 2018

66

Na leitura do texto, podemos observar que o envio da mensagem não se deu de forma
ativa. Tratou-se, na verdade, de uma visita do ex-chanceler Celso Amorim que, ao visitar o papa
Francisco, levou consigo um exemplar de um livro do ex-presidente Lula. Nesse livro, portanto,
o pontífice escreveu a mensagem, onde, além de dar sua bênção, também pediu que rezasse por
ele. Vejamos: o título não mentiu. Realmente Bergoglio escreveu para Lula uma mensagem.
No entanto, o contexto escondido modifica a postura do papa Francisco em relação ao expresidente. Se no título, uma postura de apoio é reforçada pela forma como foi construído, na
matéria, percebe-se o atendimento de uma formalidade: visitas ao papa.
Alguns podem dizer que realmente não há como colocar dentro do título todo o contexto
da notícia, já que ele precisa ser conciso (ALVES, 2003). No entanto, gostamos de salientar
que há uma alteração de sentido muito forte quando se esconde completamente no título em
que situação se deu esse fato. Quando vemos a atitude de Francisco no texto, entendemos que
ele atende a uma formalidade. Mas, quando vemos a atitude dele primeiramente na notícia,
entendemos uma tomada de partido por parte do papa.
Segundo Amossy (2014), a mídia não só difunde as polêmicas que acontecem no espaço
público, mas também é capaz de “orquestra-las”, dando a elas um destaque que não teriam
antes. Sendo assim, quando pensamos que o papa Francisco estava atendendo a uma
formalidade, recebendo as visitas (segundo a notícia, o ex-chanceler não foi a única), assinando
um livro e pedindo que rezasse por ele – pedido esse que ele repete em quase todas as suas
mensagens – não há uma polêmica aí para difundir. No entanto, quando esconde-se o contexto,
dando ao papa uma posição de iniciativa, cria-se o imaginário do apoio, que então, acende uma
polêmica, já que situa Francisco em um lado das polarizações. Essa polêmica construída no
texto pode ser o suficiente, já que, em muitos casos, o título é a única informação do leitor.
(FOLHA DE S. PAULO, 1995 apud ALVES, 2003, p. 21)
Como nos outros casos, buscamos por outros títulos de notícias sobre o mesmo fato. O
objetivo é captar um panorama geral, observando se houve ou não o ocultamento do contexto
e o efeito de sentido gerado nesses outros.
Figura 17 – Título de notícia do Estadão

Fonte: Estadão, 2018
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Figura 18 – Título de notícia da Folha de São Paulo

Fonte: Folha de São Paulo, 2018

Figura 19 – Título de notícia da Gazeta do Povo

Fonte: Gazeta do Povo, 2018

Figura 20 – Título de notícia do Uol

Fonte: Uol, 2018

Com outras manchetes, pudemos observar que outros portais optaram por esclarecer o
contexto da mensagem, o que modifica a visão que se tem da atitude do papa. Cada escolha de
enquadramento do acontecimento no título modifica o impacto que aquela notícia vai ter,
influenciando, certamente, a visão que o público cria sobre os agentes envolvidos. Nesse caso,
verificamos que houve essa mudança de posicionamento dos agentes no fato por diferentes
títulos.
4.5.

Papa diz em livros que padres gays devem largar o sacerdócio ‘em vez de viver
vida dupla’
A matéria seguinte foi escrita em 02 de dezembro de 2018 e foi veiculada no portal do

G1 na editoria Mundo. Para entender o porquê uma declaração dessa viraria notícia é importante
compreender o que a Igreja Católica fala sobre a homossexualidade. Assim também como
entender qual foi a relação que o papa Francisco construiu com esse assunto durante o seu
pontificado.
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Figura 21 – Título de notícia do G1

Fonte: G1, 2018

Primeiramente, vamos ao Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2357 a 2359:
A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres, que
experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo
sexo. Tem-se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e das culturas.
A sua génese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se na Sagrada
Escritura, que os apresenta como depravações graves (103) a Tradição sempre
declarou que «os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados» (104).
São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem duma
verdadeira complementaridade afetiva sexual, não podem, em caso algum, ser
aprovados. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências
homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, objetivamente desordenada,
constitui, para a maior parte deles, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito,
compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de
discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua vida a vontade de
Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que
podem encontrar devido à sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à
castidade. Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e, às
vezes, pelo apoio duma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental,
podem e devem aproximar-se, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. (CIC,
2017, p. 610 e 611).

Dessa maneira, a Igreja orienta as pessoas homossexuais a viverem a castidade em suas
vidas, de modo a não se relacionarem com as pessoas do mesmo sexo. Esse posicionamento é
considerado contrário as lutas LGBTQ+, visto que, cada vez mais se discute na sociedade os
direitos dessa comunidade, com o objetivo de erradicar as desigualdades. Portanto, nessa
discussão e debate, a própria Igreja já assume um posicionamento nessa polarização, de forma
a afirmar que os atos de homossexualidade não podem, em caso algum, serem aprovados (CIC,
2017, p. 610).
Uma outra questão que dá visibilidade a essa matéria é como se dá a relação de Francisco
com o tema da homossexualidade na Igreja. Logo que tornou-se papa, num voo de volta a Roma,
depois da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, em resposta a uma repórter, ele fez
uma declaração que até hoje repercute: “Se uma pessoa é gay e procura Deus e tem boa vontade,
quem sou eu, por caridade, para julgá-la? O catecismo da Igreja Católica explica isso muito
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bem. Diz que eles não devem ser discriminados, mas integrados à sociedade”.19 Essa fala foi
interpretada como uma aproximação do papa a essa comunidade.
Quando vamos para a análise do título, podemos observar que “vida dupla” e “padres
gays” são pareados, de forma a entender que a vida dupla diz respeito ao fato deles serem gays.
O efeito de sentido aqui causado a partir dessa construção faz com que as palavras do papa não
neguem somente os atos de homossexualidade – como afirma o Catecismo – mas também, o
próprio indivíduo que é assim. Observamos também, como em alguns outros casos analisados
neste capítulo, que o jornalista se utiliza de aspas para reportar a fala do papa. Esse uso pode
ser identificado como uma forma do jornalista se distanciar do que diz o polemista (AMOSSY,
2014, p. 78). Agora partimos para a análise do texto.
Figura 22 – Texto da notícia do G1 (primeira parte)

Fonte: G1, 2018

19

Entrevista disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/se-um-gay-busca-deus-quem-sou-eu-para-julgardiz-papa/>.
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Quando partimos para o texto, percebemos que há uma mudança do que significa
exatamente a “vida dupla”. Vejamos: todo homem que assume um sacerdócio tem como
obrigação viver o celibato. Nesse caso, o papa Francisco pede àqueles homens que, com
tendências homossexuais, não estão vivendo o celibato exigido a todos que se tornam padres.
Sendo assim, há uma diferença entre padres gays que vivem o sacerdócio em todas as instâncias
e aqueles que não vivem uma das regras desse ministério. Expressões como “ativamente gays”
e “padres que não podem manter seus votos de celibato” reforçam esse discurso. Observemos
a seguir onde, no texto, a expressão “vida dupla” é usada.
Figura 23 – Texto da notícia do G1 (segunda parte)

Fonte: G1, 2018

Quando observamos o contexto da utilização da expressão “vida dupla”, fica ainda mais
visível que se refere aos casos de não-vivência do celibato. Sendo assim, ele afirma que é
melhor que deixem a Igreja do que causem escândalo. A partir dessas conclusões, percebemos
que a forma como o título é construído polemiza a imagem de Francisco, porque o coloca no
meio das discussões e debates que há sobre os direitos da comunidade LGBTQ+, fazendo com
que, por sua fala, ele negue mais um direito a esses indivíduos: de serem padres, assim como
homens heterossexuais são.
Além disso, segundo Assumpção e Bocchini (2006), o título funciona como uma
lanterna que ilumina a pasta certa no porão da memória” (p. 2). Sendo assim, quando
entendemos que algumas declarações dadas por Francisco sobre o tema fora interpretadas como
uma forma de aproximação a esse público, quando o leitor se depara com essa declaração
reportada no título, gera-se um certo estranhamento. A polêmica se constrói a partir daqueles
que concordam com o pontífice – segundo o discurso dado no título – e, daqueles que viram
nessa declaração mais uma discriminação ao público LGBTQ+.
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Dessa maneira, podemos concluir que há aqui também um título impostor que orquestra
uma polêmica. Utilizando-nos das estratégias enumeradas por Schopenhauer, podemos ver a
Estratégia 17: Faça uso de dupla interpretação. Aqui, essa estratégia se encaixa, pois, segundo
o autor, ela pode ser utilizada quando há a possibilidade de fazer uma diferenciação sutil (2014,
p. 46). Aqui, a sutileza é encontrada justamente na diferença entre os padres gays e os padres –
como é utilizada na matéria – “ativamente” gays, ou seja, que não vivem o celibato.
Veremos adiante como outros portais publicaram essa notícia e qual foram a escolha
nos seus títulos.
Figura 24 – Título de notícia do Correio do Estado

Fonte: Correio do Estado, 2018

Figura 25 – Título de notícia da Folha de São Paulo

Fonte: Folha de São Paulo, 2018

Figura 26 – Título de notícia do O Povo

Fonte: O Povo, 2018

Figura 27 – Título de notícia da Veja

Fonte: Veja, 2018
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Aqui, podemos observar dois casos. O primeiro confirma a análise que foi feita, onde
não há a especificação sobre os casos de não vivência do celibato. O segundo mostra de forma
completa qual foi o discurso do papa sobre o assunto. Apoiados nessa segunda maneira de
informar a fala do pontífice, podemos afirmar que seria possível veicular o fato sem orquestrar
polêmica.
4.6. Papa Francisco diz que divorciados que voltam a se casar não são excomungados
A próxima notícia foi publicada no portal da Época dia 05 de agosto de 2015. Na página,
não há especificação de editoria. Para entender, no entanto, o porquê dessa fala virar matéria é
necessário entender o que a Igreja Católica diz sobre o divórcio. Para isso, vamos explorar o
que o Catecismo fala acerca do tema. No artigo 2382: “Entre batizados, o matrimônio ratificado
e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano nem por nenhuma causa,
exceto a morte” (CIC, 2017, p. 617).
Figura 28 – Título de notícia da Época

Fonte: Época, 2015

Sendo assim, segundo a doutrina católica, o casamento é insolúvel, podendo os cônjuges
apenas casarem de novo mediante a morte de um dos dois. Sobre o divórcio:
O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente
consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a
Aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair
nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura; o
cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente.
(CIC, 2017, p. 617).

Por esse posicionamento diante do divórcio, podemos perceber que há uma atenção
voltada para falas e discursos que envolvam esse tema. Principalmente porque, quando a
doutrina católica coloca aqueles que se casam novamente em “situação de adultério público e
permanente”, ela está afirmando que esses indivíduos estão em pecado e, portanto, não podem
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comungar. Diante desse histórico do parecer a Igreja sobre o assunto, qual o efeito de sentido
que esse título causa? A utilização do termo “excomungados” leva a entender que houve
alteração na doutrina quanto a situação das pessoas que são divorciadas e casam de novo. Isso
porque, grande parte do público vai ligar o termo “excomungados” ao fato de não poder receber
comunhão, dando as duas situações o mesmo significado. Sendo assim, a conclusão que
podemos tirar é que no título nos dá um efeito de sentido de mudança, onde o papa Francisco
afirma algo que é contrário daquilo que a Igreja diz até então.
No entanto, é necessário explicar a diferença entre não poder comungar e a excomunhão.
No primeiro caso, os indivíduos não podem receber a comunhão que, segundo a crença católica,
é o próprio corpo de Cristo. Nos casos das pessoas que se divorciam, elas podem comungar se
se comprometerem em viver na castidade, sem nenhum outro relacionamento, para que não
vivam em adultério. No segundo caso, é algo mais sério. A excomunhão trata-se de uma pena
dada a algum indivíduo, excluindo-o da comunhão, dos sacramentos da Igreja e de qualquer
ministério eclesial. Quando vamos para o texto, observamos que o jornalista pontua essa
diferença.
Figura 29 – Texto da notícia da Época (primeira parte)

Fonte: Época, 2015
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Figura 30 – Texto da notícia da Época (segunda parte)

Fonte: Época, 2015

No texto, percebemos que o fato noticiado se liga com o Sínodo das Famílias que
aconteceria em dois meses e traria a discussão desses casos à tona. Além disso, como
apontamos, o jornalista também pontua a diferença entre não poder comungar e excomunhão.
Por que, então, o título destaca a fala do papa se o que ele fala não é nenhuma novidade? A
construção desse título impostor não se dá porque a informação relatada difere do que está no
texto, mas porque ocorre um ocultamento de todo o contexto. Só o fato de o jornalista escolher
esse título, leva o público a ter esse imaginário de novidade, afinal, o título informativo tem a
função de ser o mais fiel possível a matéria e ser, em si mesmo, uma informação (FURET 1995,
apud ALVES 2003, p. 54).
O contexto do fato é dado no texto: afinal, o papa não fala nada de novo sobre aquilo
que está na doutrina católica. A matéria faz isso quando coloca a diferença entre as duas
situações. Colocar, portanto, a informação que divorciados que se casam de novo não são
excomungados apela para uma diferenciação provavelmente não conhecida por grande parte do
público. Com esse não-conhecimento, cria-se a ideia de que haverá alguma mudança
relacionada ao tema, principalmente, porque há a aproximação do Sínodo das Famílias,
pontuado no texto.
Segundo Amossy (2014, p. 79), os jornalistas, muitas vezes, para a construção de uma
polêmica não se satisfazem com a transmissão de um saber, mas dramatizam, transformando-o
em um acontecimento importante. Aqui, podemos observar um caso desse. A declaração do
papa, que não foi além do que a Igreja já afirmava, foi posta no título, dando um tom de
novidade por ser colocada lá, transformando, portanto, aquela fala em um acontecimento
importante. Mas dessa forma, constrói-se um título impostor, visto que a declaração de
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Francisco não é de fato um acontecimento, mas foi transformado em um, com o objetivo de, no
título, levantar a polêmica.
Da mesma maneira, buscamos outros títulos da mesma notícia para observar como foi
a escolha de enquadramento no título.
Figura 31 – Título de notícia da Agência Brasil

Fonte: Agência Brasil, 2015

Figura 32 – Título de notícia do Correio Braziliense

Fonte: Correio Braziliense, 2015

Figura 33 – Título de notícia do G1

Fonte: G1, 2015

Figura 34 – Título de notícia do IG

Fonte: IG, 2015

Assim, percebemos que os outros portais optaram por também reportar a fala do papa
sobre a excomunhão, no entanto, alguns modificaram a forma como a fala foi descrita. O
simples acréscimo de algumas expressões, como “não devem” ou “não sejam tratados”
modifica o sentido do seu discurso da forma como vimos na manchete analisada nesse
subtópico.
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5. CONCLUSÃO
Ruth Amossy (2014) revela que as polêmicas são “ricas de ensinamento” para historiadores,
sociólogos e analistas do discurso por revelarem uma fase da sociedade na época em que
circulam no espaço público (p. 49). Isso se deve pela efemeridade deste fenômeno que, segundo
a autora, tem a capacidade de sumir quase na mesma velocidade que eclode (p. 48). Baseados
nisso, podemos afirmar que, devido a essa instantaneidade, a polêmica tende a se reverberar
mais sobre fatos pontuais do que sobre pessoas. Os fatos a que nos referimos englobam os
acontecimentos, os agentes sociais envolvidos, os polemistas e os discursos. Particularmente, a
polêmica jornalística vem sobre a forma de escândalo e indignação (AMOSSY, 2014, p. 111),
logo, sempre vem desse estopim da novidade e, portanto, é mais comum trazer à tona fatos
específicos que se desenham no espaço público.
Concluímos, portanto que, para a construção da imagem polêmica de algum agente social é
necessário que a polêmica seja sempre retomada sobre esse indivíduo, de forma que seu nome,
suas falas e atitudes estejam sendo sempre reportados de forma polêmica ao longo do tempo.
Assim é possível construir no imaginário do público uma figura polêmica. Neste trabalho,
pudemos ver algumas notícias sobre fatos diferentes, em anos diferentes, mas que se
formulavam sempre em volta de um mesmo indivíduo: o papa Francisco. Esses fatos tinham
como características a dicotomização, a polarização dos agentes e a desqualificação do discurso
do adversário, o que define a polêmica.
O que percebemos durante nossas análises é que as falas do papa Francisco eram utilizadas
de modo a desqualificar algum discurso que circula no espaço público. Se o tema era
“contracepção”, a construção do título se dava com um tom de permissividade, fazendo o papa
ficar posicionado em um lado de mais apoio ao direitos reprodutivos da mulher, mesmo que a
afirmação destoasse do que a Igreja coloca como doutrina. Se o tema era “comunismo”, sua
declaração era colocada de forma a gerar uma aproximação, colocando-o numa posição
contrária ao que a doutrina católica afirma. Enfim, todo o corpus que trouxemos sempre o
posiciona em um dos lados de um assunto polêmico, de forma que sua declaração negue algum
discurso, seja ele da própria Igreja ou de agentes sociais em geral.
O interessante de se observar é que a construção dos títulos é sempre marcada por aspas ou
expressões como “diz o papa”. Isso demonstra um afastamento do jornal da declaração do
polemista, nesse caso, o bispo de Roma. Esse é um traço bastante forte que ficou das análises
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que fizemos e que caracteriza a forma como o jornalista pode orquestrar uma polêmica, pois,
ele tende a se afastar e ter apenas o papel de mostrá-la a sociedade.
Dessa maneira, chegamos à conclusão de três pontos principais. O primeiro é que há sempre
uma manutenção da polêmica sobre a imagem do papa Francisco. Isso pode ser visto na
variação de temas e pela diferença de tempo. A polêmica não se constrói sobre ele apenas
quando foi eleito ou quando quebrou algumas tradições, mas continua ao longo dos anos. Essa
continuação reforça no imaginário do público um papa polemista, do qual sempre podem
esperar uma nova declaração ou atitude “bombástica”. Podemos citar, por exemplo, a
declaração sobre os divorciados que se casam novamente. Nela, Bergoglio afirma que eles não
são excomungados. Sua declaração nada tem de novo ou diferente, mas por se construir essa
imagem de um papa polemista, o fato de ela vir estampada em um título, gera no público a
sensação de novidade ou mudança, destoando do que a Igreja afirma há séculos.
Como vimos na primeira parte deste trabalho, a singularidade pela qual se deu a eleição de
Jorge Mario Bergoglio já caracteriza um acontecimento histórico e, por isso, gera condições
para a espetacularização da Igreja e do pontífice. Fora isso, ainda houveram comportamentos
do papa, já citados neste trabalho, que quebraram tradições até então feitas quando um cardeal
é eleito ao cargo de liderança máxima da Igreja. Percebemos como essas atitudes deixaram a
mídia extasiada, e fizeram-na interpretar Francisco como um papa revolucionário. Sendo assim,
a nossa segunda conclusão diz respeito ao porquê dessa manutenção da polêmica. Todos esses
fatos contribuíram para a imagem de um pontífice diferente daquilo que é comum a esse posto.
Sendo assim, a mídia continua até hoje explorando essa diferenciação por meio da polêmica,
para dar continuidade a essa narrativa de um papa revolucionário.
A terceira e última conclusão é sobre os títulos. Afinal, por que utilizá-los para difundir ou
até mesmo orquestrar as polêmicas? Genette (2009), que define o título como um paratexto,
afirma que os títulos se dirigem ao público, enquanto o texto ao leitores. O autor define que os
títulos tem um potencial de circulação muito maior do que os textos. Em época de internet, isso
fica ainda mais evidente, já que, literalmente os títulos circulam pelo web por meio dos
compartilhamentos dos internautas. Quando observamos as interfaces das redes sociais, por
exemplo, mesmo quando não é de seu interesse o fato e não há procura por ele, é possível que
você acabe por ler o título, bastando que alguma de suas conexões desse rede compartilhe a
notícia. Sendo assim, a ideia de “objeto de circulação” dada por Genette (2009) aos títulos fica
ainda mais aguçada.
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Dessa maneira, concluímos que a construção de títulos impostores é uma maneira de
orquestrar polêmicas que podem ter longo alcance, devido à sua alta capacidade de circulação.
Esse fato aliado ao fator da manutenção da polêmica ao longo do tempo sobre um mesmo
indivíduo tem potencial para criar no imaginário do público a figura polêmica de alguém. Isso
porque, normalmente, quem lê apenas ou inicialmente o título não tem a noção de que ele pode
ser impostor, mas acredita que é informativo e, portanto, isso é em si mesmo uma informação.
Isso não significa dizer que os títulos que difundem polêmicas são sempre impostores.
Afinal de contas, como vimos com Amossy (2014), a polêmica está sempre invadindo o espaço
público e o jornalista tem a função de reportar também. No entanto, nesse caso, encontramos
um cenário onde isso acontece, e foi possível identificar por compararmos as diferenças entre
os títulos e os seus respectivos textos. Dessa maneira, podemos afirmar que há uma construção
de uma imagem polêmica sobre o papa Francisco, que se dá através da manutenção dela ao
longo do tempo. Os títulos dos textos são utilizados para reverberar a construção dessa imagem
por terem mais alcance que os próprios textos. A construção dessa imagem polêmica se dá pela
continuação da narrativa de um “papa diferente”, levantada desde sua eleição, devido a suas
origens e atitudes que chamaram atenção midiática desde o primeiro dia.
Na maior parte dos casos aqui observados, pudemos perceber que há sempre um
ocultamento, seja de uma expressão que modifica o sentido da fala ou de um contexto geral. A
escolha por não esclarecer esses elementos no título fizeram com que alguns enganassem o
leitor sobre o real discurso do papa Francisco. Podemos citar a notícia “Contracepção é um ‘mal
menor’ diante de casos de zika, diz papa”, onde nem sequer o assunto principal tratado foi
colocado em questão, no caso, o aborto. Além disso, a matéria “Papa diz que “comunistas
pensam como cristãos”” também demonstra que o ocultamento de alguns expressões
modificaram completamente o que o pontífice estava dizendo, enganando, portanto, quem lia o
título.
Podemos concluir, portanto, esta pesquisa demonstrando a gravidade da construção de
títulos impostores, principalmente numa época onde eles têm grande potencial de circulação.
Não só no que diz respeito a elaborar e difundir uma polêmica, mas também de enganar o
público em geral sobre um assunto. Modificando completamente o sentido de um discurso ou
atitude, eles podem esconder-se por trás da desculpa de não mentir sobre um fato. Se
observarmos os casos aqui colocados, nenhum inventou um fato novo, mas escondeu contextos.
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Isso é ainda mais grave quando pensamos o quanto essas manchetes são compartilháveis e são
absolvidas sozinhas sem, muitas vezes, ter o acompanhamento do texto.
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