
  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

DEZOITO ANOS DESAPARECIDA: A ANÁLISE SEMIÓTICA DE UM DOS MAIS 

LONGOS SEQUESTROS DA HISTÓRIA DOS EUA 

 

 

Dina Pereira de MELO (UFPB) 

dinapereirademelo@gmail.com 

 

 

Este artigo propõe um estudo baseado no percurso gerativo dos sentidos, base da apreensão da 

semiótica discursiva desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, para analisar a cobertura do caso 

Jaycee Lee, sob o viés de um plano de conteúdo e um plano de expressão. A americana Jaycee 

foi raptada aos 11 anos, em 1991, e permaneceu em cativeiro até os 29, perfazendo um dos mais 

longos sequestros da história americana, que gerou intensa cobertura midiática. Tal análise se 

presta a demonstrar como as técnicas jornalísticas empregadas pela BBC na cobertura se 

equilibram entre o relato objetivo dos fatos e os elementos enunciativos que tencionaram o leitor. 

Em 1991, aos 11 anos de idade, Jaycee Lee sumiu das ruas de uma cidadezinha da Califórnia e 

passou quase duas décadas em cativeiro, de lá saindo aos 29. Seu agressor, um pedófilo fichado, 

casado e com quem a vítima teve duas filhas em cativeiro, sequer levantou suspeitas entre os 

vizinhos, o que ajudou a levantar ainda mais frenesi midiático em torno do crime à época. A razão 

de se adequar a semiótica greimasiana à análise é que a sua metodologia se presta com propriedade 

a desvendar os caminhos de apreensão do sentido pelas técnicas da produção jornalística, a uma 

análise decisiva da narratividade e aos estudos da enunciação. Sendo a reportagem um gênero por 

excelência narrativo, com forte foco no referente, a semiótica discursiva abre um caminho 

metodológico bem-sucedido aplicável à compreensão da arquitetura do texto jornalístico, com o 

estudo do emprego da narrativa viva, da descrição dos ambientes, dos efeitos de descontinuidade 

e de suspensão, dos cortes rápidos na narrativa, do avanço e recuo do tempo, da introdução dos 

sujeitos e dos elementos contraditórios que expõem ou pressupõem valores que subjazem ao jogo 

discursivo típico deste gênero – enumeração cujo detalhamento revela os objetivos do trabalho. 
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