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A maioria dos estudos de vocabulário da escrita do 
português do Brasil usa jornais (ênfase em Folha de 
SP).

Os jornais populares não integram esse tipo de estudo.

Pensando em diminuir essa lacuna de conhecimentos, 
este trabalho descreve elementos do vocabulário 
tomando como fonte o jornal popular porto-alegrense 
Diário Gaúcho (DG). 



 Caracterizar léxico e linguagem num  texto que visa 
compreensão facilitada.

 Contrastar o corpus do jornal Diário Gaúcho com outros 
corpora e analisar os resultados.

 Subsidiar atividades para ensino de português como língua 
materna e estrangeira.

 Em que me medida o texto do jornalismo popular é mais ou 
menos diferenciado em relação a outros tipos de textos 
jornalísticos? 

 Que fatores podem condicionar freqüências maiores ou 
menores de determinadas palavras ou construções em um jornal 
popular?



Circulação
145.000 exemplares 

vendidos por dia.

Tipo de texto já tratado em 
Jornalismo/Comunicação 

(AMARAL, 2004 e 2006; BERNARDES, 
2004), mas POUCO tratado 

em Letras/Lingüística –
oferece uma lacuna a 

explorar.

Linguagem mais tradicional em 
relação a jornais do gênero 

popular
“Texto simples não 

significa texto pobre.”
(MANUAL DE REDAÇÃO DO DIÁRIO 

GAÚCHO, 2005, p. 06)

Aceitação
“Parte dos consumidores do DG não eram 

leitores de jornal e, após seu lançamento, em 
2000, a região metropolitana de Porto Alegre 
passou a ser a primeira em índice de leitura 

de jornais no Brasil.”
(AMARAL, 2006  p.80)



• 5 meses completos

• cada mês com 10 dias de edição

(selecionados de modo a alternar 
os dias da semana)

69.353 
types

825.151 
tokens

5 meses

32.881 tokens18.127 tokens1 dia

557.258 tokens160.869 tokens1 mês
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• Organização do Corpus

A primeira etapa da pesquisa 
consistiu na produção e 

organização do corpus em 
formato somente texto, a partir 

dos arquivos originais em 
formato PDF, para que fosse 

possível o uso de ferramentas 
computacionais desenvolvidas 
para a realização de diversas 

estatísticas lexicais.

• Produção e observação 
de listas de palavras



• Contrastes e 
comparações • Atividades de sala de aula

As atividades foram desenvolvidas na 
plataforma Moodle e com o apoio das 

ferramentas do site Textquim.







• (...) do Banco Mundial para o Rio 
Grande do Sul.

• (...) interior do Rio Grande do Sul.

• O Rio Grande do Sul ocupa a terceira 
posição (...) 

• De acordo com o secretário, (...)

• De acordo com a investigação, (...)

• (...) interpretar os fatos de acordo 
com suas visões da realidade. 

• (...) deputado estadual em São 
Paulo. 

• A agência, que será apresentada 
em São Paulo na próxima 
semana. 

• A dupla venceu maratonas em 
São Paulo, (...) 

• Jader Martins, de Porto Alegre, enviou e-mail 
discordando do texto. 
• A Associação dos Transportadores de 
Passageiros de Porto Alegre (ATP), (...) 
• As vagas são para os escritórios de Porto 
Alegre, São Paulo, Belo Horizonte (MG), (...)

• (...) morreu carbonizado por volta das
5h45min de quinta-feira. 

• Retornaria para Parobé por volta das 6h de 
ontem. 

• (...) previsão de tempo instável no fim 
de semana.

• Fim de semana ótimo para viagens 
ou reuniões, (...) 

• O congresso do PSB, realizado no fim 
de semana, (...)



Dados dos Corpora analisados

Tri-gramas mais freqüentes



Tri-grama

Quantidade



Diário 
Gaúcho

Data de nascimento
(36 ocorrências – 0,13%)

Nome: Renan Brito Soares 
Posição: goleiro 
Idade: 23 anos 

Data de nascimento:
24/1/1985

Local de nascimento
(35 ocorrências – 0,13%)
Local de nascimento: 

Viamão-RS
Altura: 1,85m 
Peso: 86kg

Resumo da notícia
(20 ocorrências – 0,07%)
RESUMO DA NOTÍCIA
A passagem do ciclone 

extratropical deixou 
péssimas lembranças a 

quem vive na Vila 
Beco dos Herdeiros.

Ser taxista é
(11 ocorrências – 0,04%)

Ser taxista é...
Ser taxista é suportar a 

fumaça dos escapamentos, 
a poluição do ar, o ruído 

das motocicletas.

Zero Hora

de acordo com               
(30 ocorrências – 0,10%)

De acordo com o 
produtor, o roubo de

gado é comum 
na região. 

fim de semana
(17 ocorrências – 0,05%)

Além do litoral e Serra, 
o mau  tempo se fará
presente no fim de 
semana em todas 

as regiões.

em São Paulo
(16 ocorrências – 0,05%)

Ele estava internado desde 
o dia 28 de março na UTI
do Hospital do Coração, 

em São Paulo, onde 
ingressou com fortes 

dores no peito.

Caxias do Sul
(16 ocorrências – 0,05%)

Agressões ao patrimônio 
têm sido freqüentes no 

Cristóvão, escola pública 
com 2,2 mil estudantes

em Caxias do Sul .
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 Algumas combinações como de Porto Alegre, em Porto Alegre, Rio 
Grande do, Grande do Sul se repetem nos jornais estudados porque 
ambos são produzidos no e para o mesmo estado (RS). Além disso, o 
tópico do texto é o mesmo, embora apresentado de maneiras 
diferentes.

 Outras combinações que aparecem em ambos corpora são as 
referentes a tempo/horário: das h min, às h min, a partir das, por volta 
de. Isso pode ser atribuído ao fato de que esse tipo de expressão 
independe do tipo de texto/leitor.



 Por outro lado, as combinações específicas de cada jornal, que 
aparecem também com alta freqüência, demonstram diferença de 
formato, de assuntos abordados e, conseqüentemente, de público-
alvo. 

 Com isso, concluímos que o Diário Gaúcho assume uma 
característica do jornalismo popular: o texto sintético. Além disso, 
algumas expressões mais recorrentes devem-se ao fato de serem 
título de seções específicas (ser taxista é, coluna do Gugu, etc.) que 
buscam atender as necessidades do público ao qual se destina, 
pois, conforme o Manual de Redação, o DG:

“É um jornal com a missão de refletir 
permanentemente, em suas páginas, o modo de 

vida de seus leitores, suas dificuldades, suas 
alegrias e seus prazeres, e servir como 

instrumento para que eles possam enfrentar os 
problemas existentes nos meios em que vivem 

ou trabalham e resolvê-los.”
(MANUAL DE REDAÇÃO DO DIÁRIO GAÚCHO,2005, p.03)
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