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Considerando a necessidade de estudos linguísticos sobre o vocabulário de jornais 

populares brasileiros, decidimos comparar as seções de horóscopo de um jornal popular 

e de um jornal tradicional para verificar se haveria regularidades e especificidades de 

vocabulário em cada tipo de jornal. O primeiro periódico é do tipo popular: o jornal 

Diário Gaúcho; e o segundo periódico é do tipo tradicional: o jornal Zero Hora; ambos 

dirigidos pelo grupo RBS. Optamos por estudar a seção de horóscopo por ela receber 

bastante destaque dos jornais em suas páginas impressas ou virtuais, tendo em vista a 

sua abordagem próxima do leitor. Aqui, nos detemos apenas às versões online dos 

jornais. O objetivo deste estudo é investigar como se constroem os textos de horóscopo, 

ou seja, sua estrutura e seu conteúdo em termos de vocabulário mais frequente, 

tamanho, complexidade textual, existência de variedade linguística e especificidades e 

compará-los com outras seções de jornais. Esta pesquisa se desenvolve tomando por 

base, principalmente, a Linguística de Corpus, uma área que busca, através da coleta e 

análise de corpora e de dados quantitativos, estudar a língua em uso e que tem como 

pioneiro no Brasil Tony Berber Sardinha (Berber Sardinha, 2004). Outra base 

importante que nos auxilia nesse estudo é o trabalho de Márcia Amaral sobre jornalismo 

popular, onde esse gênero é descrito e analisado (Amaral, 2004). Para tanto, coletamos 

uma quantidade significante de textos de horóscopo dos dois jornais citados e 

construímos dois corpora, um para cada jornal. Em seguida, usamos as ferramentas 

AntConc (disponíveis em  http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html) e as 

ferramentas do projeto TexTec (disponíveis 

em http://www.ufrgs.br/textecc/textquim/ferramentas.php) para analisar 

quantitativamente o uso do vocabulário. Em seguida, é feita uma comparação com o 

tipo de vocabulário mais frequente no horóscopo com aquele utilizado em uma amostra 

de notícias de temas variados do jornal popular Massa!, publicado em Salvador - BA.. 

Os resultados mostram peculiaridades no vocabulário dos periódicos e particularidades 

em termos do uso da língua. Esses resultados, porém, devem ser tomados com cautela, 

tendo em vista a natureza exploratória deste estudo. A pesquisa aqui relatada é uma 

primeira observação geral de seções dos jornais. Futuramente, nosso foco recairá sobre 

aspectos específicos dessas seções. 
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