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É preciso não ter medo,  
é preciso ter a coragem de dizer. 
Há os que têm vocação para escravo,  
mas há os escravos que se revoltam contra 
a escravidão. 
Não ficar de joelhos, 
que não é racional renunciar a ser livre. 
Mesmo os escravos por vocação  
devem ser obrigados a ser livres,  
quando as algemas forem quebradas. 
É preciso não ter medo, é preciso ter a 
coragem de dizer. 
O homem deve ser livre... 
O amor é que não se detém ante nenhum 
obstáculo,  
e pode mesmo existir até quando não se é 
livre. 
E, no entanto, ele é em si mesmo  
a expressão mais elevada do que houver de 
mais livre  
em todas as gamas do humano sentimento. 
É preciso não ter medo,  
é preciso ter a coragem de dizer 
 
Carlos Marighella 
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Resumo 

 

A tese de doutorado, aqui apresentada, analisa a cobertura das eleições presidenciais de 
2014, no Brasil, tratando de questões ligadas à inserção e aplicabilidade da análise de 
discurso pecheuxtiana no âmbito da formação jornalística. Considerando o funcionamento 
discursivo do jornalismo brasileiro, nas suas diferentes formas de materialização, podemos 
identificar contribuições significativas da AD para o exercício da referida prática 
profissional. Ao realizarmos tal análise, em grupos de comunicação inscritos em FD’s 
antagônicas (FDI/Grupo Folha e FDCI/Rede Brasil Atual), identificamos gestos de 
interpretação importantes para se repensar o fazer jornalístico. Com vistas a melhor 
organização desta pesquisa, optamos por dividi-la em quatro capítulos. No primeiro, 
apresentamos o corpus analítico e definimos a metodologia empregada, ressaltando que a 
análise do material selecionado se dá no transcorrer de todo o trabalho. O segundo capítulo 
dedica-se a uma (re)leitura das principais teorias do jornalismo sob o viés da AD. Tal 
percurso teórico nos permite compreender as proximidades – e, sobretudo, os 
distanciamentos – entre as correntes de pensamento em voga, hoje, no processo de formação 
dos jornalistas brasileiros. A partir daí, discorrermos sobre a pertinência da inclusão da teoria 
discursiva que estamos propondo no processo de formação do profissional da área. Com o 
terceiro capítulo, passamos a demonstrar a natureza heterogênea dos textos jornalísticos, 
avançando nos gestos de interpretação necessários para se pensar a atuação do sujeito 
jornalista, redefinindo conceitos e demonstrando, por meio de diferentes materialidades 
discursivas, como se dá a produção de sentidos no jornalismo brasileiro. Consideramos, para 
tanto, a inter-relação das mídias digital, impressa, radiofônica e televisa, tendo em vista que 
o atual contexto da produção e circulação de notícias se dá por meio das condições de 
produção próprias da Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). Sendo assim, embora 
o ciberjornalismo não seja o foco deste estudo, algumas de suas características são 
rediscutidas, sob a ótica da AD, permitindo-nos desenvolver o conceito de acontecimento 
ciberjornalístico. O quarto – e último – capítulo desta tese faz um apanhado de toda a 
pesquisa. Realizamos, assim, o deslocamento de dois conceitos fundamentais para a teoria do 
jornalismo: editor (porta-voz) e fontes (sujeitos fonte). Como efeito de conclusão, 
apresentamos um caminho possível para dar continuidade à proposta de contribuição da 
análise de discurso pecheuxtiana para a formação jornalística, considerando as diferentes – e 
sempre mutáveis – materialidades constitutivas desta atividade profissional. 

 
Palavras-chave: análise de discurso; cobertura das eleições presidenciais de 2014 no Brasil; 
teoria discursiva do jornalismo; acontecimento ciberjornalístico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

The Phd thesis, presented here, analyzes the coverage of the 2014 presidential elections in 
Brazil, dealing with issues related to the application and applicability of the analysis of 
pecheuxtiana discourse in the field of journalistic training. We consider the discursive 
functioning of Brazilian journalism, in its different forms of materialization, we can identify 
significant contributions of DA to the practice of professional practice. When we make such 
an analysis, in communication groups registered in antagonistic discursive formations (FDI / 
Grupo Folha and FDCI / Rede Brasil Atual), it is identified according to the report. In order 
to better organize this research, we have chosen to divide it into four chapters. In the first 
one, we present the analytical corpus and define the methodology employed, emphasizing 
that the analysis of the selected material occurs in the course of all the work. The second 
chapter is dedicated to a (re) reading of the main theories of journalism under the bias of DA. 
This theoretical path allows us to understand the proximity - and, above all, distancing - 
between the currents of thought in vogue, today, in the process of training Brazilian 
journalists. From there, we discuss the pertinence of the inclusion of the discursive theory 
that we are proposing in the process of training the professional of the area. With the third 
chapter, we began to demonstrate the heterogeneous nature of journalistic texts, advancing in 
the interpretive gestures necessary to think about the journalist's role, redefining concepts 
and demonstrating, through different discursive materialities, how the production of 
meanings in the Brazilian journalism. Therefore, we consider the interrelationship of digital, 
printed, radio and television media, considering that the current context of news production 
and circulation occurs through the production conditions of Computer-mediated 
Communication (CMC). Therefore, although cyber journalism is not the focus of this study, 
some of its characteristics are redistricted, from the point of view of DA, allowing us to 
develop the concept of cyber journalistic event. The fourth - and last - chapter of this thesis 
takes a look at all the research. Thus, we move two fundamental concepts for the theory of 
journalism: editor (spokesperson) and sources (subject sources). As a conclusion effect, we 
present a possible way to continue the proposal of contribution of the analysis of the 
pecheuxtian discourse to the journalistic formation, considering the different - and always 
changeable - materialities that constitute this professional activity.  
 
Keywords: discourse analysis; coverage of the 2014 presidential elections in Brazil; 
discursive theory of journalism; cyber journalistic event. 
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Introdução 
Se os mortais conseguissem dotar de alguma 
permanência suas obras, ações e palavras, e lhes 
retirar o caráter perecível, então essas coisas 
poderiam, supostamente, pelo menos até certo 
ponto, penetrar e encontrar morada no mundo do 
que dura sempre, e os próprios mortais 
encontrariam lugar no cosmos onde tudo é imortal, 
exceto os homens. 
 

Hannah Arendt 
 
 

O jornalismo vem sofrendo modificações significativas ao longo das últimas 

décadas. O cenário proposto pela Comunicação Mediada pelo Computador (CMC),1 

associado à atual conjuntura política e econômica, tem provocado a desestabilização 

não apenas da prática jornalística, mas de toda a teorização sobre esse campo de 

estudo, até aqui apresentada como substancial. Essa primeira constatação instiga-nos 

a problematizar como a cobertura jornalística das eleições presidenciais de 2014, no 

Brasil, em suas mais diferentes formas de materialização discursiva, possibilita-nos 

encontrar contribuições significativas para o processo de formação da referida 

atividade profissional.  

Como veremos nas páginas que seguem, ao tencionar um dado corpus 

analítico tal movimento demarca um lugar de interpretação cujo debate teórico faz 

emergir uma série de proposições pertinentes a esse campo de estudo. Considerando 

o vasto espaço para essa discussão, partimos do pressuposto de que o jornalismo, em 

seu conjunto teórico-prático, – e a notícia, de modo particular, – deve ser 

concebido(a) como produção de sentido entre interlocutores; isto é, enquanto prática 

discursiva. 

Embora alguns pesquisadores se utilizem da análise de discurso (AD) para 

empreender uma dada abordagem científica, geralmente o fazem no âmbito analítico. 

Sendo assim, tal prática restringe-se, na maior parte dos casos, à mobilização de um 

aparato teórico do que se convencionou chamar de análise de discurso de linha 

francesa para a resolução de um problema de pesquisa. Sua finalidade é tão somente 

compreender o funcionamento discursivo de uma unidade individual do objeto 
                                                
1 É importante deixar claro que este não é um estudo voltado diretamente ao ciberjornalismo. No 
entanto, em alguns momentos sentimos a necessidade de pontuarmos e rediscutirmos questões 
pertinentes ao jornalismo on-line, sob o olhar da AD, com o intuito de melhor problematizar o nosso 
objeto de estudo. 
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escolhido. Esta certamente é uma das possibilidades de utilização da teoria,2 mas não 

deve ser entendida como a única aproximação possível com os estudos na área do 

jornalismo.3   

Sendo assim, tendo como aporte teórico a AD, vislumbramos a importância 

de não apenas compreender os sentidos que emergem do nosso objeto de estudo: uma 

análise comparativa das práticas discursivas referentes à cobertura das eleições de 

2014, no Brasil, realizada pelos grupos Folha e Rede Brasil Atual (RBA), mas, 

sobretudo, sinalizar a contribuição decorrente desta análise para o processo de 

formação jornalística. Ressaltamos, com isso, que todos os aspectos relativos à 

inserção e aplicabilidade teórica da AD, no campo do jornalismo, os quais são 

demonstrados ao longo desta tese de doutoramento, podem – e devem – ser 

empregados em quaisquer corpora cujo objeto seja a prática discursiva jornalística.  

Para identificarmos e pontuarmos em que medida os aspectos que julgamos 

relevantes, em nossa abordagem, se diferenciam do enfoque utilizado pelas 

principais teorias do jornalismo, verificamos a necessidade de, primeiramente, 

realizar uma releitura discursiva de cada uma delas, demonstrando em que medida os 

procedimentos aqui utilizados, quando aplicados à formação do jornalista, se 

diferenciam e, portanto, podem somar nesse processo. Seguindo por este caminho, 

tomamos o cuidado de delimitar nosso objeto no tempo (as eleições presidenciais de 

2014), no espaço (o Brasil) e no tipo de mídia (via cobertura do ciberjornalismo) –, 

sem, com isso, resumir a análise do processo discursivo à compreensão dos efeitos de 

sentido produzidos exclusivamente pelas unidades analíticas selecionadas. 

A visão positivista, muito em voga no meio científico do século XIX, 

influenciou decisivamente o olhar enviesado que, ainda no século XXI, muitos 

                                                
2	Considerando a existência de mais de uma escola de análise de discurso francesa, na presente 
pesquisa optamos por nos referir à corrente ao qual nos filiamos como análise de discurso 
pecheuxtiana – mormente tratada por análise de discurso (AD) – cuja principal referência é o filósofo 
Michel Pêcheux.	
3 Ao realizarmos uma pesquisa refinada no Banco de Teses da Capes – utilizando como palavras-
chave “análise de discurso de linha francesa e jornalismo” – encontramos 12 registros cujo aporte 
teórico acusa a utilização da “análise de/do discurso de linha francesa” como instrumento de 
investigação de fenômenos da área do jornalismo. É importante salientar que contabilizamos apenas 
os estudos que apresentam Letras, Comunicação, Linguística e/ou Jornalismo como área de 
conhecimento e/ou área afim. Vale dizer, também, que ao utilizarmos as palavras-chave “Pêcheux e 
Jornalismo” o número de registros caiu para nove. No entanto, quando realizamos a mesma pesquisa 
sem detalhar a preocupação do uso da análise de discurso de corte pecheuxtiano como abordagem 
teórico-metodológica, o número de registros subiu para 407. Disponível em: 
<http://bancodeteses.capes.gov.br/>. Acesso em: 18 jan. 2016.  
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profissionais e pesquisadores da área lançam sobre a construção da informação. O 

“novo jornalismo”, o “culto aos fatos” e, principalmente, o esforço hercúleo em 

tentar transformar o jornalismo em uma “máquina fotográfica da realidade” levou à 

defesa de uma objetividade idealista, cujas premissas de “isenção”, “imparcialidade” 

e “neutralidade” compõem, na verdade, o discurso dominante em uma sociedade 

concreta. Tal fenômeno pode ser identificado ao levarmos em conta a lógica da 

formação social capitalista, que aponta para uma profunda mercantilização das 

práticas sociais.  

Compreendemos que o embate que se estabelece entre as chamadas “mídia 

comercial” e “mídia alternativa”, no Brasil, está no cerne dessa problematização. É 

por isso que buscamos identificar as formações discursivas que estão em jogo no[s] 

discurso[s] jornalístico[s] em funcionamento no Brasil. Ressaltamos, ainda, que a 

delimitação do corpus deste estudo não segue critérios empíricos. Assim, optamos 

pela mediação teórica durante todo o processo de análise, não abrindo mão de 

descrever e interpretar os materiais de análise no decorrer de todo o processo. Essa 

postura, como já dissemos, passa, necessariamente, por uma releitura das principais 

teorias do jornalismo, mas não a coloca enquanto objeto de análise, e sim como 

movimento necessário para demarcar o nosso lugar de fala em meio a esse arcabouço 

teórico.  

Durante esse processo inicial de releitura das teorias do jornalismo, 

destacamos, em especial, um autor que nos é muito caro, mas que, na maior parte das 

vezes, acaba negligenciado pelos pesquisadores do campo da comunicação; ou, pelo 

menos, não recebe o destaque merecido. Trata-se de Adelmo Genro Filho, cuja 

proposta de uma teoria marxista do jornalismo permite compreender que sempre 

haverá comprometimento político no fazer jornalístico. Embora estejamos de acordo 

com o seu olhar materialista da história, é importante dizer que existe uma diferença 

significativa entre a abordagem de Genro Filho (1987) e a que propomos com a 

análise discursiva da cobertura das eleições presidenciais de 2014 no Brasil. Ao 

contrário do que defende o referido autor, o sujeito, aqui considerado, não é o 

empírico – sujeito concreto –, mas o duplamente determinado (pela ideologia e pelo 

inconsciente).  

Essa consideração nos parece fundamental, uma vez que o atual processo de 
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produção da notícia se dá não só por meio do avanço da técnica, mas da complexa 

relação entre o “eu” (emissor) e o “outro” (receptor). Assim, a noção de sujeito se 

modifica e a relação de alteridade – do “eu” (locutor) com o “outro” (interlocutor) – 

passa a ser pensada, sobretudo, no nível do simbólico. Trata-se de um momento no 

qual o jornalismo pode abrir-se para outras possibilidades de comunicação, as quais 

se materializam, hoje, no cenário proposto pela internet (portais de notícia e redes 

sociais), marcada pela convergência de mídias (texto, som e imagens). 

Desse modo, com o intuito de realizar um recorte representativo do embate de 

forças estabelecido pelas produções hegemônica4 (comercial) e contra-hegemônicas5 

(alternativa), em torno da cobertura do segundo turno das eleições de 2014, no 

Brasil, optamos por construir o nosso corpus com textos jornalísticos6 produzidos 

pela Rede Brasil Atual (RBA)7 – www.redebrasilatual.com.br – e pelo Grupo Folha –

www1.folha.uol.com.br/institucional/. Deslocando tais conceitos para o âmbito da 

AD, enfatizamos que a hegemonia não pode ser entendida como algo homogêneo, 

pois a acepção gramsciana não remete ao mesmo entendimento da heterogeneidade 

do discurso, que é própria da análise de discurso.  

Em Gramsci (1999), a hegemonia é concebida como a obtenção de um 

consenso cultural, político e ideológico de uma classe sobre as outras, ainda que sem 

o exercício arbitrário da força. Para nós, tal conceito perpassa esse entendimento, 

mas é utilizado apenas para demarcar, especificamente, o espaço em que se 

                                                
4 O conceito de hegemonia, tal qual estamos abordando neste estudo, parte da acepção gramsciana, 
mas não se resume a ela. De acordo com Gramsci (1999, p. 104), a hegemonia “representa, para além 
do progresso político-prático, um grande progresso filosófico, já que implica e supõe necessariamente 
uma unidade intelectual e uma ética adequada a uma concepção do real que superou o senso comum e 
tornou-se crítica, mesmo que dentro de limites ainda restritos”.  
5 A contra-hegemonia, na presente tese, está sendo tomada como o que “institui o contraditório e a 
tensão no que até então parecia uníssono e estável” (MORAES, 2010, p. 73). 
6  Optou-se pela expressão “textos jornalísticos” – unidade analítica do presente estudo – para 
estabelecer uma nomenclatura que se diferencia da posição de alguns teóricos da área que costumam 
tratar dos chamados “gêneros jornalísticos”. Sob tal perspectiva, os conteúdos jornalísticos se 
dividiriam em cinco: formativo, opinativo, interpretativo, diversional e utilitário. Em nosso 
entendimento, todo e qualquer gênero jornalístico é, por si só, resultado de um processo de 
interpelação ideológica. Ressaltamos, ainda, que outras materialidades discursivas serão mobilizadas, 
no terceiro capítulo da presente pesquisa, para que possamos ressaltar as particularidades de cada 
materialidade discursiva que nos interessa no âmbito jornalístico.  
7  A entidade com maior participação acionária na RBA é o Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema. Todo o conteúdo transposto para a linguagem de jornal, revista, rádio 
e TV é disponibilizado, mensalmente, a entidades parceiras, associados e colaboradores, em sua 
maioria sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT). 
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inscrevem os grupos de mídia dominantes (também chamada de “grande mídia”). 

Corroborando com a definição gramsciana, Moraes (2010, p. 55) explica que 
a hegemonia não deve ser entendida nos limites de uma coerção pura e 
simples, pois inclui a direção cultural e o consentimento social a um 
universo de convicções, normas morais e regras de conduta, assim como a 
destruição e a superação de outras crenças e sentimentos diante da vida e 
do mundo. 

No Brasil, grupos como a Folha fazem parte do aparato midiático responsável 

por pautar, cotidianamente, a sociedade, de acordo com interesses privados. 

Salientamos, nesse contexto, que, a julgar pelo aprofundamento dos discursos de 

ódio, sobretudo na internet, após a recondução da então presidenta Dilma Rousseff 

(PT) ao Palácio do Planalto, o referido pleito pode ser tomado como um 

acontecimento ciberjornalístico; isto é, partindo da noção de acontecimento 

jornalístico (práticas discursivas da/na mídia), cunhada por Dela-Silva (2015), 

estamos propondo uma conceituação própria do fato histórico em análise, 

considerando as condições de produção inerentes às práticas discursivas midiáticas 

comuns ao ambiente on-line. 

Os textos8 dos quais retiramos as sequências discursivas de referência (sdr)9 

mobilizadas para a análise proposta correspondem, pois, aos materiais jornalísticos 

que, durante toda a cobertura do pleito, estiveram em destaque nos portais do Grupo 

Folha 10  e da RBA. 11  Entendemos que esse gesto analítico – considerando a 

repercussão das matérias e a replicação de conteúdos em outras empresas de 

comunicação que se inscrevem nas mesmas formações discursivas (FD’s) dos 

respectivos grupos de mídia –, tenha sido o que provocou o acirramento do embate 

político entre as chamadas forças hegemônicas (representadas pela mídia comercial) 

e contra-hegemônicas (representadas pela mídia alternativa).  

Hoje, no Brasil, a RBA é a principal experiência na área da comunicação 

sindical/alternativa, pois reúne um portal na internet, uma revista impressa, um 

jornal, uma emissora de TV educativa e uma rádio, que produzem conteúdo voltado 
                                                
8 No terceiro capítulo desta pesquisa, ao falarmos, especificamente, das materialidades discursivas 
presentes no rádio, na foto e na TV atentaremos para o fato de que a própria imagem, por exemplo, 
também deve ser concebida como texto. 
9 Utiliza-se a expressão “sequência discursiva de referência” para organizar o conjunto de elementos 
do corpus, tomados como pontos de referência para a realização da análise (COURTINE, 2009). 
10 ELEIÇÕES 2014 – Rede Brasil Atual. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-
2014>. Acesso em 18 jan. 2016. 
11  ELEIÇÕES 2014 – Folha de S. Paulo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/especial/2014/eleicoes/>. Acesso em: 18 jan. 2016. 
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ao interesse público. Diferente do que ocorre nos meios de comunicação privados, os 

quais têm a preocupação de produzirem informações que vendam; ou seja, notícias 

que contemplem, sobretudo, o interesse [do] público.12  

O Grupo Folha se enquadra neste último perfil. É tido como um dos 

principais representantes da mídia comercial/hegemônica. A empresa publica o 

impresso de maior circulação no país e controla a maior empresa brasileira de 

conteúdo e serviços de internet – o Universo Online (UOL) – www.uol.com.br/ –; 

isso sem contar o gerenciamento de um instituto de pesquisas – o Datafolha –, de 

uma editora de livros e de diversos periódicos destinados a públicos segmentados. 

Como se não bastasse, o Grupo Folha possui, ainda, um manual de jornalismo – o 

Manual da Redação da Folha de São Paulo –, que é utilizado como referência não só 

pelos profissionais da empresa, mas também nos cursos de jornalismo de todo o país 

e nas redações dos jornais diários de diversas cidades das capitais e do interior. O 

referido manual é considerado, inclusive, o grande divisor de águas, no Brasil, 

quando o assunto é a imparcialidade. Supostamente, as regras nele descritas 

representariam uma referência para a construção do que se considera um jornalismo 

“profissional e independente”. 

Diante desse quadro, ressaltamos que, embora a RBA e o Grupo Folha 

pertençam a um mesmo espaço de produção jornalística, cada um se inscreve em 

uma formação discursiva (FD) diferente e, portanto, o sentido produzido pelas 

matérias publicizadas varia de acordo com as formações ideológicas que subjazem 

cada circunstância de enunciação. Entendemos que o período escolhido para o estudo 

é significativo, pois se refere a um momento no qual podemos apreender a ideologia 

que constitui tanto o movimento sindical (mídia alternativa) quanto o empresarial 

(mídia comercial). Trata-se, por consequência, de um processo discursivo cuja 

emergência da disputa política acirra as relações de força em uma conjuntura dada e, 

com isso, propicia uma série de contribuições para os estudos na área do jornalismo.  

Assim, é preciso observar como ocorre o funcionamento do[s] discurso[s] 

jornalístico[s]. Isto é, como as diferentes posições-sujeito, inscritas nas formações 

                                                
12 Esta diferenciação se faz necessária, uma vez que o interesse público, aqui compreendido com base 
em Chaparro (2011), diz respeito aos fatos que afetam diretamente a vida das pessoas. Já o interesse 
[do] público não possui relevância para a vida pública e, ao contrário, interfere na vida privada; como, 
por exemplo, o “jornalismo” de celebridades. 
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discursivas (hegemônica e contra-hegemônica) – que passaremos a designar, 

respectivamente, por formação discursiva informativa (FDI) e formação discursiva 

contrainformativa (FDCI) –, se relacionam com o sujeito universal, de modo a 

organizarem os saberes que deste processo decorrem. 

O manancial teórico em torno da ideia de “contrainformação” foi muito 

trabalhado, no Brasil, durante os anos 80. Seus precursores foram: Carlos Eduardo 

Lins da Silva, Anamaria Fadul e Luiz Fernando Santoro. As reflexões ganharam 

destaque por ocasião do IV Ciclo de Estudos de Interdisciplinares da Comunicação, 

promovido pela INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação, em setembro de 1981. De acordo com Fadul (1982, p.36),  
essa prática de contra-informação refere-se tanto à operação clandestina, 
fora do circuito normal, com a criação de meios populares próprios de 
transmissão de informações, como a ocupações de espaços e brechas 
deixados nos meios de comunicação como estão instituídos, ou seja, a 
utilização política do cinema, das canções, do teatro, do jornal da 
televisão, conforme as possibilidades oferecidas em cada situação 
específica. A contra-informação pressupõe, portanto, um processo que 
visa garantir a circulação de informações sobre situações de classe, à 
margem dos canais controlados pelo poder constituído e também 
utilizando espaços que as contradições da burguesia oferecem no seio 
desses canais. 

Ao longo da história, os movimentos sociais têm procurado criar espaços 

diretos de interlocução com o conjunto da sociedade. Essas experiências foram 

genericamente chamadas de “alternativas”, em uma referência aos projetos de 

comunicação popular que rapidamente se espalharam pelo país nos anos 70 e 80. 

Esse processo ganhou notoriedade com a atuação da Associação Brasileira de Vídeos 

Populares (ABVP), da qual a TV dos Trabalhadores (TVT), que compõe a RBA, foi 

uma das principais protagonistas.  

A então produtora de vídeos, mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo e Diadema, que, em 2005, tornou-se concessionária de um canal 

de televisão educativo em Mogi das Cruzes, transmite sua programação para toda a 

grande São Paulo, desde 2014, pelo canal digital aberto (44 UHF). Existe, ainda, um 

link na página da RBA que permite acompanhar a sua programação em tempo real 

pela internet. Esta foi a primeira outorga de uma TV concedida ao movimento 

sindical e representa um marco na luta pela democratização dos discursos que 
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circulam no espaço eletromagnético.13  É assim que, há mais de três décadas, o 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema tem buscado, por 

meio de sua produção midiática, estabelecer um contraponto à chamada grande mídia 

(comercial/hegemônica); provocando, com isso, uma necessidade de releitura das 

práticas jornalísticas e novas possibilidades de teorização. 

Entre as configurações apresentadas para elucidar o atual cenário da 

concentração da comunicação no Brasil, tomamos como referência a estrutura de 

mercado oligopolizado. Hoje em dia, podemos dizer que apenas sete famílias 

controlam a maior parte de todo material jornalístico que é produzido e consumido 

em escala nacional. São elas: família Frias (Grupo Folha), família Marinho 

(Organizações Globo), família Saad (Grupo Bandeirantes), família Abravanel 

(Grupo Sílvio Santos), família Macedo (Grupo Record), família Mesquita (Grupo 

Estado) e família Civita (Grupo Abril). Este panorama torna-se ainda mais 

preocupante se considerarmos a permissividade do Estado quanto à formação da 

propriedade cruzada - quando um único grupo de mídia pode controlar diferentes 

meios de comunicação (emissoras de rádio, canais de TV, jornais, revistas e portais 

de internet). 

Como a estrutura produtiva dessas empresas é sustentada por um modelo de 

negócios cujo interlocutor (leitor, ouvinte, telespectador) é tratado, majoritariamente, 

como consumidor e a informação como mera mercadoria, os veículos de 

comunicação ligados, desde o princípio, ao movimento sindical combativo dos anos 

80, vêm procurando, ao longo dos anos, promover espaços de circulação de um 

discurso jornalístico pautado pela contrainformação - “práticas de comunicação e 

militância política que resistem à ordem hegemônica e lutam pela instalação de uma 

nova hegemonia” (FADUL, 1982, p. 36). Historicamente uma das principais críticas 

                                                
13 É importante dizer que não foi um processo tranquilo. Desde o final da década de 1980 pleiteando 
uma outorga junto ao governo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 
sempre enfrentou o jogo de interesses com o qual são distribuídas as outorgas para canais de 
radiodifusão no Congresso Nacional. “A maior parte das outorgas concedidas pelo governo – mesmo 
durante a gestão petista – tende a ser reservada a políticos com forte influência no Congresso, ou para 
aliados destes, os quais se utilizam de canais educativos e comunitários para divulgar a sua imagem e 
promover a marketização de projetos privados, travestidos do sentimento altruísta de oferecer 
programação independente às comunidades locais. Embora se considere a proximidade do Governo 
Lula com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é preciso reconhecer que, ao conceder a outorga de 
um canal educativo para um segmento social cujas demandas não são priorizadas pela grande mídia, 
contribui-se, ao menos, para diversificar a representatividade social presente no espaço 
eletromagnético” (MENEZES, 2011, p. 123). 
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do movimento sindical aos meios de comunicação comerciais recai sobre a relação 

de clientelismo existente entre os patrocinadores dos veículos e seus proprietários, 

fator que, conforme se pode observar nas rotinas produtivas, influencia 

decisivamente nos efeitos de sentido produzidos. 

Ressaltamos, no entanto, que a atuação do movimento sindical tem sofrido 

mudanças significativas nas últimas décadas. Este fenômeno está ligado não apenas à 

reestruturação da atividade produtiva, mas também às relações de poder que se 

organizam em âmbito governamental. O impacto pode ser percebido por meio das 

relações estabelecidas entre as organizações de classe e o então governo petista em 

seus mais variados níveis. Podemos encontrar um exemplo desse processo na 

mudança de lugar social 14  do ex-líder dos metalúrgicos do ABC paulista e ex-

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, quando da sua chegada ao 

Palácio do Planalto.  

 A posse do então Chefe de Estado brasileiro provocou a reorganização do 

discurso do movimento sindical, repercutindo, diretamente, no funcionamento 

discursivo da classe dirigente em meio ao conjunto dos trabalhadores. Tal âmbito de 

análise pressupõe uma mirada nos principais espaços de comunicação dos operários, 

pois, a proximidade da classe dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com 

as lideranças políticas dos governos Lula e Dilma, ambos de responsabilidade do 

Partido dos Trabalhadores (PT), não coloca em xeque apenas as relações de diálogo 

travadas entre o poder de Estado e as lideranças sindicais, mas, sobretudo, a dialética 

resultante da relação de um discurso midiático-político que se apresenta como 

alternativo (contra-hegemônico). Ressaltamos, assim, a necessidade de estabelecer 

uma análise quanto à relação entre prática e discurso, a qual, embora se constitua no 

campo da língua, está fortemente imbricada com o campo histórico-social.  

Com isso, entendemos que é importante analisar não só a posição dos sujeitos 

enunciadores do discurso jornalístico, mas o choque que tal discurso provoca em 

relação às práticas sociais, considerando sua rápida circulação. Esta análise leva em 

conta, necessariamente, as rotinas de produção dos dois grupos de mídia em questão, 

uma vez que se constituem de acordo com diferentes critérios de noticiabilidade; ou 

seja, em conformidade com “os acontecimentos que são considerados 

                                                
14 Lugar social, aqui, está sendo pensado como o lugar institucional do qual o sujeito enuncia.  
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suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados 

em notícias”, segundo a linha editorial de cada grupo de mídia (WOLF, 1985, p.175).  

Essas práticas, quando deslocadas para o espectro do mundo digital, tal qual 

abordado por Komesu (2004), ao tratar da escrita “sobre si”, chamam a atenção para 

a importância de considerar a constituição dos sujeitos sob as condições de produção 

do discurso (CP). No entanto, diferente da referida autora, que toma como base 

teórica um trânsito entre os estudos do signo, em Bakhtin (2006), e a teoria 

semiolinguística de Charaudeau (1983), consideramos que as noções de espaço e 

tempo trabalhadas em seu estudo, bem como de interatividade – circunstanciais para 

se pensar o atual processo de produção de sentidos e, no nosso caso, do sentido que 

decorre do texto jornalístico –, precisam ser reconfiguradas a partir de componentes 

do marxismo e da psicanálise, conforme aplicado pela análise de discurso 

pecheuxtiana.  

Dessa forma, entendemos ser possível compreender que a produção 

jornalística se dá não só em relação ao outro enquanto mero receptor – sujeito 

empírico –, mas, acima de tudo, em relação ao universo simbólico que é próprio da 

linguagem (o grande Outro de Lacan), o qual, durante todo o processo de 

interlocução – e até mesmo nos momentos prévio e a posteriori – é acionado pelo 

inconsciente. Conforme explica Nasio (1993, p. 92), o Outro maiúsculo “é uma das 

imagens antropomórficas do poder de sobredeterminação da cadeia significante. Já o 

outro minúsculo, com a letra a qualifica nosso objeto, designa nosso semelhante, o 

alter ego”.15 

Em conformidade com os estudos de Pêcheux, recusamos a concepção 

reducionista de que a linguagem humana seria mero instrumento da comunicação (de 

transmissão da informação). A linguagem, para nós, diferente do que defende a 

Teoria da Informação, que ocupou um papel central nos estudos de comunicação ao 

final dos anos 40, não deve, por conseguinte, ser concebida de modo sistêmico – ou 

seja, com a finalidade de empreender uma análise funcional dos efeitos –, mas sim 

como instrumento da prática política, onde o inconsciente e o ideológico apresentam 

seus traços constitutivos. 

Vale ressaltar que a FDCI, recém-apresentada, abriga os saberes do 
                                                
15 A letra “a” é uma referência à expressão em francês, na qual se trabalha com o outro com "a" 
minúsculo (autre) e o Outro com "A" maiúsculo (Autre). 
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sindicalismo combativo da década de 1980, os quais, a partir de um acontecimento 

histórico enunciativo – a ascensão de seu principal líder ao cargo máximo do país – 

sofre um tensionamento que fragmenta a forma-sujeito da referida formação 

discursiva e instaura, pelo menos, duas importantes posições-sujeito: P1 (em que se 

inscreve o discurso de Lula e o do campo majoritário do PT); e P2 (na qual se 

inscreve o discurso de uma parte da militância que, embora, na maioria das vezes, se 

centralize pelas decisões da cúpula central do partido, é crítica a algumas posturas 

adotadas, principalmente no campo da política econômica e da comunicação).   

De outro lado, diferente do que poderíamos pensar a partir de uma leitura 

apressada, a FDI também não pode ser vista de forma universal – como se a 

interpelação ideológica ocorresse da mesma forma com todos os grupos de 

comunicação comercial e, consequentemente, com todos os jornalistas que nela estão 

inscritos –, mas sim como um outro espaço de disputa. Esta tensão, por sua vez, pode 

ser entendida por meio das condições de produção do discurso, pois a prática dos 

profissionais da área apresenta a fragmentação da forma-sujeito desta FD. 

Desse modo, na última formação discursiva apresentada, identificamos uma 

relação conflituosa entre outras duas posições sujeito: P1 (o jornalista subserviente 

aos interesses da empresa, que segue as ordens para assegurar o emprego e nem 

sempre age de acordo com o código de ética da profissão); e P2 (o jornalista crítico, 

que, embora trabalhe em uma empresa da qual não compartilha das mesmas 

convicções políticas, não se furta de questionar decisões superiores). Este último, 

quando atesta a não literalidade de suas produções jornalísticas, costuma ser 

redirecionado a uma editoria com pautas sobre amenidades e, quando não satisfeito, 

é desligado da empresa, passando a circular por outros grupos de mídia. 

Conforme explica Pêcheux (2009), tanto o sentido como o próprio sujeito se 

constituem no discurso e este, inscrito em uma formação discursiva, materializa a 

ideologia que lhe subjaz.  O autor, seguindo por uma vertente marxista, ressalta que 

“o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição etc., não existe ‘em 

si mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante)”, 

mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo (PÊCHEUX, 2009, 

p. 146). Portanto, “as palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido 

segundo posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que 
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elas adquirem o seu sentido em referência a essas posições” (p. 146-147).  

Logo, ao deslocarmos o conceito de contrainformação para o âmbito de uma 

análise discursiva com filiação pecheuxtiana, conforme já abordamos em outra 

oportunidade, 16  percebemos um processo dialético que cumpre um dever 

metodológico, pois a primeira modalidade da qual nos fala Pêcheux, ao tratar do 

“bom sujeito”, designa, nesta pesquisa, a liderança sindical identificada com a forma-

sujeito histórica da FDCI; a saber, com uma classe dirigente que, durante as 

históricas greves do ABC, no final dos anos 70, entendeu não poder continuar como 

mera intermediária ou mediadora dos operários, assumindo um papel de 

protagonismo: o de representante dos interesses da classe trabalhadora na mídia. 

Seguindo este raciocínio, podemos dizer que, na FDI, para além da P1, 

identificada com a forma-sujeito histórica desta FD, interessa, de forma particular a 

P2, pois, dependendo das consequências do acirramento da divergência entre a 

empresa de comunicação e o jornalista crítico, pode ocorrer, além de uma 

contraidentificação, a própria ruptura com a FD. De tal modo, o jornalista pode – e 

isso ocorre com alguma regularidade – migrar para uma FDCI (passando a atuar na 

mídia alternativa) ou apenas mudar de grupo de comunicação, dentro do espectro 

hegemônico; ou seja, permanecer inscrito na mesma FD, mas entrar em conflito com 

ela. 

Ao se defrontar com a cobertura de informações que nos levam a entender a 

não homogeneidade das referidas forma-sujeito, por meio de uma “tomada de 

posição” que se vira contra o sujeito histórico, e, assim, ao entrar no limiar do 

interesse público (de caráter coletivo) versus interesse do público (vinculado aos 

interesses de mercado), o “mau sujeito, mau espírito, se contraidentifica com a 

formação discursiva que lhe é imposta pelo interdiscurso” (PÊCHEUX, 2009, p. 

200). Podemos compreender tal situação a partir de algumas “tomadas de posição” 

por parte do governo de Dilma Rousseff, após o processo eleitoral, como, por 

exemplo, as nomeações da senadora Kátia Abreu (PMDB) para o Ministério da 
                                                
16 No domínio da AD, é possível remeter a chamada contrainformação ao discurso-contra, ou ainda, 
ao contradiscurso (MENEZES; CAZARIN, 2016, p. 9). Este, por seu turno, revela o discurso do ‘mau 
sujeito’, no qual, por meio de uma tomada de posição, o sujeito da enunciação volta-se contra o 
sujeito histórico. É importante notar que o “mau sujeito”, sob esta perspectiva analítica, estará sempre 
identificado com o sujeito que, tanto na FDI quanto na FDCI, “ousar se revoltar” contra o sujeito-
universal da respectiva FD onde, por ora, situa-se. Ressaltamos que essa discussão será aprofundada 
no capítulo 2 da presente pesquisa. 
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Agricultura e do economista, Joaquim Levy, para o ministério da Fazenda, as quais 

repercutiram produzindo sentidos diversos através das notícias publicadas pelos 

diferentes grupos de mídia (comerciais e alternativos).17  

 Considerando a aliança política que marcou os governos ligados ao PT, a 

rotina produtiva da mídia contrainformativa não teria como evitar uma derrapagem 

para o espaço no qual ocorre o funcionamento discursivo da FDI, uma vez que, entre 

o que pode ou não pode ser dito na FDCI, entendemos que, muitas vezes, fica em 

suspenso, por força de convenções políticas, o que convém e o que não convém dizer 

– sem operar na segunda modalidade –, atestando, no nosso ponto de vista, uma certa 

mobilidade entre o bom e o mau-sujeito.18  

Ao tomar para si a responsabilidade de democratizar os meios de 

comunicação e, na prática, desde as primeiras experiências jornalísticas do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC, promover o acesso e a orientação dos operários ao 

manuseio de ferramentas de mídia, a contrainformação assume um compromisso 

com o contraditório e uma oposição frontal ao discurso único, característico da FDI. 

Mas esse processo não ocorre sem que haja contradições e conflitos. Nessa mesma 

linha, Rancière (2014, p.80) explica que “a democracia não pode jamais se identificar 

com a simples dominação do universal sobre o particular”. São, consequentemente, 

os espaços ditos “alternativos”, locais de consolidação da mídia contra-hegemônica, 

que instigam um olhar mais atento sobre as condições de reprodução/transformação 

das relações de produção das quais nos fala Pêcheux (2009). Afinal, os aparelhos 

ideológicos do Estado, não reproduzem automaticamente as relações de produção 
                                                
17  Levy, embora tenha atuado como secretário do Tesouro Nacional, junto ao então ministro da 
Fazenda, Antônio Palocci, durante o primeiro mandato presidencial de Lula, era o homem de 
confiança da política econômica adotada por Fernando Henrique Cardoso (FHC), sendo nomeado 
secretário-adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, em 2000, e, no ano seguinte, 
economista-chefe do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em dezembro de 2015, no 
entanto, Levy deixou o ministério da Fazenda, sendo substituído por Nélson Barbosa, que era ministro 
do Planejamento. Kátia Abreu foi líder da bancada ruralista, no Congresso Nacional, tendo atuação 
tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Em toda sua trajetória política esteve filiada a 
partidos conservadores, como o Partido Frente Liberal (PFL) e o Democratas (DEM), que possuem 
raízes históricas fincadas na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que deu sustentação à ditadura 
militar no Brasil (1964-1985).  Ambos, portanto, seguem fielmente a doutrina macroeconômica ditada 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial (BM), que entrou com força no país 
a partir da década de 1990.  
18  Quando falamos em mobilidade entre o bom e o mau sujeito não estamos nos remetendo 
diretamente à forma como Pêcheux trabalha a ideia de vacilo, no texto A Análise de Discurso: Três 
Épocas, que foi escrito em 1983.  Para o referido autor, a vacilação discursiva “afeta dentro de uma 
FD as sequências situadas em suas fronteiras, até o ponto em que se torna impossível determinar por 
qual FD elas são engendradas” (PÊCHEUX, 1993, p.314). 
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existentes e, portanto, não são “puros instrumentos da classe dominante”. 

(PÊCHEUX, 2009, p. 131). 

Com base em Althusser (1996, p. 14): 
daremos o nome de Aparelhos Ideológicos de Estado a um certo número 
de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de 
instituições distintas e especializadas. Delas propomos uma listagem 
empírica que obviamente terá que ser examinada em detalhe, verificada, 
corrigida e reorganizada. Com todas as restrições envolvidas nessa 
exigência, podemos, de momento, considerar as seguintes instituições 
como Aparelhos Ideológicos do Estado (a ordem que listamos não tem 
nenhuma importância particular): o AIE religioso (o sistema das 
diferentes Igrejas); o AIE escolar (o sistema das diferentes escolas 
(públicas e particulares); o AIE familiar; o AIE jurídico; o AIE político (o 
sistema político, incluindo os diferentes partidos); o AIE sindical; o AIE 
da informação (imprensa, rádio, televisão etc.); o AIE cultural (literatura, 
artes, esporte etc). 

Ressaltamos, em vista disso, que não é possível analisar a produção de 

sentidos provocada pelo jornalismo brasileiro sem atentar para o fenômeno da luta de 

classes;19 ou, dito em outras palavras, para o embate travado no seio do aparelho 

ideológico da informação. A desestabilização de sentidos em relação ao conteúdo 

produzido pela mídia dominante, um dos AIE do qual nos fala Althusser, se 

interpretada sob a perspectiva pecheuxtiana, nos possibilita seguir a trilha de uma 

teoria materialista do discurso, na medida em que tal aparelho, embora seja o meio 

de realização da ideologia dominante, é também o espaço no qual afloram as 

contradições e as relações de força entre as classes sociais.  Por isso, ao propormos 

uma análise dos efeitos de sentido promovidos pelo funcionamento do discurso 

jornalístico, não poderíamos nos furtar de entendê-lo em seu todo: na sua relação de 

embate político, na sua complexidade técnica e no seu modelo de financiamento. 

Com esse gesto é possível compreender também como se reconfiguraram os 

discursos do movimento sindical e dos empresários da mídia comercial do final da 

década de 1970 até as primeiras décadas do século XXI.  

Certamente os saberes incorporados quando da fundação da CUT repercutem 

na plataforma política do movimento sindical, que vêm, paulatinamente, levantando 

a bandeira da democratização da comunicação. Mas o cenário de atuação do governo 

                                                
19 O crescimento dos meios de comunicação, no século XIX, gerado pelo progresso industrial, acabou 
por colocar em contato os operários de diferentes localidades. De acordo com Marx e Engels (2001, p. 
39), “basta apenas esse contato para centralizar as inúmeras lutas locais – que têm em toda parte o 
mesmo caráter – em uma luta nacional, em uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma luta 
política”. 
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petista, marcado pela política de alianças e a supremacia da governabilidade, 

demonstra uma possível crise discursiva, expressa pela dificuldade de mobilização da 

categoria. Se comparada a outras épocas, o poder de aglutinação dos operários, em 

grandes contingentes de trabalhadores, diminuiu consideravelmente, estando a maior 

parte de suas demandas contempladas pelo discurso jornalístico da mídia comercial 

(como é o caso da cobertura de pautas relacionadas ao reajuste salarial).  

É nesse espaço de contradições permanentes que constituímos como arquivo 

o discurso jornalístico produzido não só pela mídia hegemônica – representada pelo 

Grupo Folha –, mas também pela mídia alternativa – representada pela RBA. Com 

base no que estamos classificando como documentos – notícias publicadas por 

ambos em seus respectivos portais na internet – chegamos às sequências discursivas. 

É desse arquivo que retiramos o recorte20 que nos interessa. Esse movimento se dá 

por meio do que entendemos como efeito de pré-construído, o qual, na presente 

pesquisa, está sendo compreendido com base na interpretação que Indursky (2011) 

faz de Pêcheux (2009). Conforme explica este último, o ‘pré-construído’ corresponde 

ao ‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu 

‘sentido’ sob a forma da universalidade” (PÊCHEUX, 2009, p. 151). 

Partindo dessa concepção, Indursky (2011, p. 69) dirá que existem duas 

modalidades através das quais o interdiscurso pode ser mobilizado: 
A primeira delas ocorre por uma operação de encaixe sintático no interior 
do discurso do sujeito. E, para ser aí encaixado, o pré-construído mobiliza 
uma operação sintática que sinaliza a fronteira entre o que veio de outro 
lugar, o pré-construído, e o que foi produzido pelo sujeito do discurso. No 
entanto, esse encaixamento, em lugar de ser assim percebido pelo sujeito, 
produz o efeito de ter sido formulado no seu discurso. [...] Paralelamente 
a essa operação de encaixe, Pêcheux constatou que o pré-construído 
também pode ocorrer sob a forma de discurso transverso. 

Alguns autores, no entanto, rechaçam a ideia de que o pré-construído se 

materializa como discurso transverso, uma vez que concebem “pré-construído” e 

“discurso transverso” como modalidades diferentes da emergência do interdiscurso 

no intradiscurso. Do nosso ponto de vista, em acordo com o que diz Indursky (2011, 

p. 70), o discurso transverso materializa-se enquanto pré-construído na medida em 

que “retoma um pré-construído que foi objeto de asserção em outro lugar e que, no 

                                                
20 O recorte, qual apresentado por Orlandi (1984, p. 14), é uma unidade discursiva. “Por unidade 
discursiva entendemos fragmentos correlacionados de linguagem-e-situação. Assim, um recorte é um 
fragmento da situação discursiva". 
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discurso que dele se apropria, ressoa metonimicamente, como um implícito”. Nesta 

tese, foi possível verificarmos que o pré-construído se manifesta tanto por meio de 

marcas linguísticas – como, por exemplo, na identificação de orações relativas ou no 

uso dos verbos de introdução das citações diretas –, quanto por intermédio do 

discurso transverso; partindo, neste último caso, do efeito de memória sob o qual 

ressoam saberes do interdiscurso. Ressaltamos, com isso, que “o interdiscurso 

enquanto discurso-transverso atravessa e põe em conexão entre si os elementos 

discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-construído” (PÊCHEUX, 

2009, p. 154). 

É partindo dessa compreensão que a escolha do corpus remete, no nível do 

interdiscurso, às relações de força estabelecidas entre os discursos representativos 

das duas FDs, e, consequentemente, à prática discursiva dos referidos grupos de 

mídia em momentos marcantes da história do país. Entendemos, por conseguinte, 

que a linguagem, enquanto discurso, não é neutra, e sim efeito de sentido produzido 

entre interlocutores. Acentuamos, também, que embora os discursos jornalísticos 

produzidos nos meios de comunicação comercial e sindical estejam potencialmente 

situados, respectivamente, nos campos da informação/comercial e da 

contrainformação/alternativa, isso, por si só, não assegura a manutenção prévia ou a 

ruptura com a produção de sentido que serve aos interesses de quem detém o poder.  

Partindo do pressuposto de que todo discurso opera como ponto de articulação 

entre os fenômenos linguísticos e os processos ideológicos e levando em conta que o 

sujeito não é dono do seu dizer, sublinhamos o nosso entendimento de que o discurso 

só pode resultar de processos histórico-sociais. Ressaltamos, ainda, que a presente 

pesquisa está sendo concebida justamente sob esta perspectiva. Isto é, considera as 

relações de assujeitamento e interpelação às quais os sujeitos estão submetidos, 

levando em consideração o conjunto de saberes que estão inscritos em uma mesma 

FD.  

Desse modo, frisamos que a língua, tomada como base material para que o 

discurso jornalístico aconteça, não só apresenta os elementos-chave para se rediscutir 

o processo de formação jornalística, como também – e em consequência disso – 

aponta para a possibilidade de construção de uma teoria discursiva do jornalismo. 

Este pressuposto, resultante da problemática em questão, procura responder à nossa 
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inquietação quanto às possibilidades de consolidação de um discurso que se 

contraponha à produção hegemônica. Em outras palavras, retomando a reflexão de 

Genro Filho (1989, p. 47), entendemos que “embora o jornalismo expresse e 

reproduza a visão burguesa do mundo, ele possui características próprias enquanto 

forma de conhecimento social”. É, pois, a sua potencialidade histórica que permite 

ultrapassar a “mera funcionalidade do sistema capitalista” (p. 47).  

Procurando atualizar a proposta de Genro Filho (1989), e deslocando-a para o 

âmbito discursivo, cremos que a midiatização das práticas discursivas, por meio da 

internet, apresenta contextos favoráveis para a circulação de enunciados divergentes 

dos da mídia dominante. É no embate de ideias, na compreensão de que a linguagem 

não é transparente e na possibilidade de ruptura que, utilizando-nos da complexa 

relação de produção da informação na contemporaneidade, podemos vislumbrar a 

materialização da ideologia. Conforme explica Serrano (2013, p.148), “a internet e as 

novas tecnologias mostraram a possibilidade das organizações sociais e dos 

jornalistas alternativos de enfrentar o predomínio dos grandes meios de 

comunicação”. 

Assim, a análise que emerge por meio da tensão entre duas FDS antagônicas 

entre si (FDI e FDCI) mostra-se um fecundo espaço para a desconstrução de saberes 

idealizados no campo do jornalismo, sugerindo, consequentemente, formas de 

abordagem de interesse da comunidade jornalística. Estamos nos remetendo a um 

enfoque no qual, segundo Cazarin (2011, p.44), “a materialidade linguístico-

discursiva, afetada pela historicidade 21  e pelo inconsciente, é que possibilita a 

compreensão da cena discursiva de interlocução”. Conforme esclarece a autora, o 

político e a política se inter-relacionam e, esse movimento, associado ao discurso, 

permite uma reflexão teórica importante para a área do jornalismo. Afinal, é a partir 

da consideração sobre o embate de forças entre as mídias hegemônica e contra-

hegemônica que conseguimos compreender os processos de produção, circulação e 

consumo dos bens simbólicos, os quais produzem sentido na medida da sua 

discursividade.22 

                                                
21 A noção de “historicidade”, em análise de discurso pecheuxtiana, remete à compreensão de que as 
palavras estão carregadas de significado, uma vez que já significam na história.  
22 Consideramos importante pontuar que o nosso foco está na relação “locutor/interlocutor” e não no 
“receptor”. Isso porque não estamos trabalhando com os Estudos Culturais, cuja proposta aproxima-se 
mais da corrente conhecida como análise do discurso crítica. Em outras palavras, salientamos que o 
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De forma diversa da abordagem convencional, que condiciona, ainda hoje, a 

estrutura da maior parte dos trabalhos científicos, esta pesquisa, embora dividida em 

quatro capítulos, não destina um espaço único para a análise. Entendemos que é 

dever do analista de discurso provocar o diálogo entre o referencial teórico e o 

analítico sempre que possível e, sob esta perspectiva, mobilizamos, já no primeiro 

capítulo, a delimitação do corpus. No entanto, nos parece interessante, para fins de 

organização do trabalho, dividi-lo em unidades temáticas. De tal modo, não apenas 

delimitamos o corpus já nas primeiras páginas, mas também apresentamos a 

metodologia com a qual iremos trabalhar; isto é, descrevemos como se dá a 

constituição do nosso dispositivo analítico, cuja base teórica encontra-se 

fundamentada na análise de discurso. Para tanto, apresentamos e contextualizamos os 

materiais de análise que ajudam a compreender como se dá o funcionamento do[s] 

discurso[s] do jornalismo brasileiro, considerando as formações discursivas que estão 

em jogo e as posições-sujeito atuantes em cada uma delas. 

O segundo capítulo destina-se a apresentar as condições de produção (CP) do 

discurso jornalístico a partir de uma mirada histórica. Ressaltamos a mudança de 

paradigma ocorrida na passagem do século XVIII para o XIX, momento no qual os 

jornais perdem características próprias enquanto armas de luta política para se 

tornarem meros instrumentos informativos de cunho comercial. Retomamos, com 

esse movimento, as principais teorias do jornalismo e fazemos uma releitura de cada 

uma delas, pois entendemos que, para realizar uma análise discursiva que mobilize 

conceitos próprios do jornalismo, não podemos nos furtar de, anteriormente, 

rediscutir esses conceitos sob o olhar da AD. Durante este percurso, percebemos que 

a análise de discurso pecheuxtiana ajuda a desfazer os equívocos de uma leitura 

empirista sobre o processo de construção da informação. Esta abordagem perpassa o 

importante trabalho de Adelmo Genro Filho, uma vez que, embora parta de uma 

teorização clássica do jornalismo, trabalhando com a ideia de um sujeito que está na 

origem do seu dizer, tem muito a somar para o debate. 

Neste mesmo espaço conceitual, apresentamos as duas FDs com as quais 

                                                                                                                                     
nosso foco não recai sobre a “produção” ou a “recepção”, tal qual são definidas pelos Estudos 
Culturais, mas, sim, parte de uma perspectiva mais próxima da Economia Política da Comunicação 
(EPC), na qual a “produção de sentidos”, ao abranger ambos (produção e consumo), mesmo sob outro 
olhar teórico, ancora-se na relação locutor/interlocutor, tal qual preceitua a AD. 



	 30	

estamos trabalhando e discutimos como essa problematização permite, por 

intermédio do interdiscurso, acionar os dizeres relacionados à construção do fazer 

jornalístico, que, já no passado, colocava em causa o modo de produção da imprensa 

brasileira. Trata-se, como veremos, de um movimento com potencial para rediscutir o 

processo de formação do sujeito jornalista 23  na contemporaneidade. Para tanto, 

consideramos o efeito de pré-construído ao acionar os “já-ditos” e o “a dizer” das 

produções comerciais e alternativas. É a partir daí que analisamos as marcas 

linguísticas e extralinguísticas das sequências discursivas que emergem no discurso 

em questão, mobilizando o corpus estabelecido.   

No terceiro capítulo, passamos a conceituar a notícia sob a perspectiva da 

análise de discurso pecheuxtiana. São apresentadas as particularidades do fazer 

jornalístico – em sua materialização discursiva – por meio do rádio, da TV e do 

fotojornalismo. Ao tratar das especificidades de cada uma dessas linguagens, 

acreditamos estar colaborando para a compreensão de que a notícia produz sentido 

na medida em que resulta de processos sócio-históricos, sob os quais incidem os 

níveis político, social, econômico e linguístico. Optamos por destacar cada um dos 

meios de comunicação separadamente por entendermos que, desse modo, é possível 

sistematizar melhor as nossas sugestões em torno de como a análise de discurso pode 

contribuir, significativamente, para espaços distintos do campo do jornalismo.  

O quarto capítulo, por sua vez, empreende uma releitura de duas importantes 

noções. No atual contexto do jornalismo brasileiro – pautado pelo acirramento 

político na cobertura da notícia via internet –, acreditamos na necessidade de 

reinterpretar não só a figura do porta-voz, mas também do próprio acontecimento 

jornalístico, uma vez que o repórter já não encontra mais a figura do “líder” na sua 

busca pelas fontes principais da matéria. A tecnologia – e, consequentemente, a 

Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) –, embora não seja o foco central 

do nosso trabalho, acaba por ser brevemente caracterizada, uma vez que modificou a 

forma com a qual o sujeito jornalista se relaciona com as informações necessárias à 

apuração de um fato, impactando, consequentemente, na sua discursivização. É isso 

que iremos demonstrar, por exemplo, ao tratar do que estamos chamando de 

acontecimento ciberjornalístico. Ao trilhar esse caminhar teórico e metodológico, 

                                                
23 Tomado, nesta pesquisa, como sujeito enunciador. 
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percebemos, por fim, a emergência de elementos importantes para a formação 

jornalística, os quais, em nosso entendimento, podem auxiliar na definição de uma 

teoria discursiva do jornalismo.  
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Capítulo 1 - Construindo o dispositivo analítico 

 
A nossa capacidade de aprender, de que decorre a 
de ensinar, sugere, ou, mais do que isso, implica a 
nossa habilidade de apreender a substantividade do 
objeto aprendido.  
 

Paulo Freire 
 

 O jornalismo é, antes de tudo, – ou deveria ser – um exercício permanente de 

empatia. Aprender, diariamente – diurnalis24 –, a colocar-se no lugar do outro – o 

pequeno outro, o igual, o semelhante (LACAN, 1985) – para que, assumindo esta 

postura, a construção subjetiva da realidade materialize o sentido mais próximo do 

interesse público. Infelizmente esta não tem sido a tônica do jornalismo brasileiro, 

que, ao longo dos seus mais de 200 anos, estabelece uma estreita relação com as 

forças políticas dominantes de cada época.25 Esse processo histórico vem sendo alvo 

de estudos profícuos não só no campo da comunicação, mas também de áreas afins, 

como a linguística, a filosofia e as ciências sociais. Buscando colaborar com as 

referidas reflexões, partimos de um corpus discursivo que julgamos pertinente, cujas 

questões específicas gravitam em torno da possibilidade de um aprendizado 

discursivo e consequente teorização da prática jornalística.  

Para tanto, é preciso pensar como se dá a manifestação da ideologia, na 

contemporaneidade, levando em conta que, no âmbito da produção da notícia, as 

formações discursivas informativa (FDI) e contrainformativa (FDCI) abrigam 

saberes próprios de posições-sujeito que, ao se relacionarem com as formas-sujeito 

próprias de cada FD, podem não só se identificar como também divergir desse 

                                                
24  Etimologicamente a palavra “jornalismo” vem do latim e remete ao advérbio “diariamente” 
(diurnalis). A palavra journalisme, que passou a ser utilizada no século XVIII, na França, deriva deste 
vocábulo, cuja adaptação, inicialmente, remetia à journée. HARPER, Douglas. ONLINE Etymology 
Dictionary, 2001 - 2015. Disponível em: 
<http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=diurnalis&searchmode=none. 
Acesso em: 07 jan. 2015. 
25 É importante deixarmos claro, desde já, que tomamos o surgimento da imprensa no Brasil, em 1808, 
como efeito fundador do jornalismo brasileiro. Pelo viés pecheuxtiano, o entendimento em relação à 
imprensa brasileira só pode se dar com base na historicidade; isto é, no significado que este objeto 
adquire na história. Vale ressaltar que a família real portuguesa, após ser expulsa da Europa, passou a 
editar, no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro – considerada um órgão oficial de exaltação da 
aristocracia (LAGE, 2005). No mesmo ano, no entanto, surge o Correio Brasiliense – considerado o 
primeiro jornal do país. Este último, influenciado pelos ideais abolicionistas do gaúcho Hipólito José 
da Costa, se contrapôs à publicação oficial da corte portuguesa e, desde Londres, onde era editado, 
passou a enviar informações carregadas de um conteúdo baseado no liberalismo político e econômico.  
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domínio de saber. Foi a partir da identificação de que existem duas posições-sujeito 

atuando em cada uma das duas formações discursivas que conseguimos defini-las e, 

já neste momento inicial, ao analisarmos o corpus, identificá-las de modo a observar 

o funcionamento discursivo do jornalismo brasileiro. 

Vale ressaltar, no entanto, conforme apontam Beck e Esteves (2012, p. 141), 

que essa identificação não será plena. Os autores lembram que Pêcheux (2009), ao 

retomar sua teoria, realiza uma releitura do que havia dito, anteriormente, em Les 

Vérités de la Palice, na qual indica haver uma relação especular entre “o sujeito 

(individualizado) da enunciação e o sujeito universal (da ideologia)”.  De acordo com 

os referidos autores: 
Pêcheux percebe que essa superposição ou essa identificação plena 
acarretaria em um sujeito-ego-pleno, sem lugar para a instância do 
inconsciente. Na nossa interpretação, esse efeito sujeito representaria uma 
total reprodução não apenas das condições de produção, mas também da 
forma-sujeito, sem lugar para falhas, mancadas, tropeços desse mesmo 
sujeito (BECK; ESTEVES, 2012, p. 141). 

Em concordância com os autores lembramos que todo sujeito jornalista está 

sujeito ao deslize e à contradição, já que o ritual do qual nos fala Pêcheux (2009) é 

falho. É importante ter em mente, ainda, que “todo enunciado é intrinsecamente 

suscetível de tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de 

seu sentido para derivar para um outro” (PÊCHEUX, 1993, p. 53). Nossos 

procedimentos analíticos foram definidos a partir dessa compreensão, uma vez que, 

como passaremos a demonstrar, os gestos de construção do corpus partem do mesmo 

esforço teórico responsável pela constituição do nosso objeto de pesquisa. 

Assim, neste primeiro capítulo, ao apresentarmos o material de análise e 

discorrermos sobre a metodologia adotada, não nos furtamos de ressaltar que o “dizer 

do outro” se apresenta como parte integrante do dizer do “eu” – sujeito-analista – e, 

nesta medida, “esse sujeito, de fato, é fundamentalmente heterogêneo, disperso [...]” 

(INDURSKY, 1998, p. 117). “O outro”, portanto, está sendo entendido não só como 

o repórter26 de cada grupo de comunicação, mas também como o próprio veículo de 

comunicação, pois ambos não escapam ao discurso-outro. 

1.1. Constituição do corpus: a cobertura do processo eleitoral de 2014 

Podemos nos questionar sobre por que a cobertura jornalística realizada por 

                                                
26 Ressaltamos que o “repórter”, nessa pesquisa, está sendo tomado como o sujeito da enunciação. 
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Folha e RBA, durante as eleições de 2014, torna-se significativa para a pesquisa que 

estamos propondo. Em parte, logo na introdução, tratamos de abordar um aspecto 

fundamental da opção pelo acirramento do embate político-ideológico no âmbito 

jornalístico a partir das eleições presidenciais de 2014 no Brasil. Mas esse princípio, 

embora ajude a delimitar o espaço no qual se inscreve a presente pesquisa, não deixa 

explícito que, a partir da análise do corpus, identificamos a possibilidade de emergir 

uma série de contribuições teóricas para o jornalismo e, consequentemente, a 

proposição de uma teoria discursiva dessa atividade profissional. Contudo, tal 

objetivo só pode ser alcançado por meio da definição do nosso corpus discursivo e, 

consequentemente, do nosso dispositivo analítico, o qual se constitui a partir de 

gestos de interpretação.  

De acordo com Orlandi (2004, p. 84), o gesto de interpretação do analista “é 

determinado pelo dispositivo teórico enquanto o gesto do sujeito comum é 

determinado pelo dispositivo ideológico”. Ela lembra, ainda, que o trabalho do 

analista é “compreender como o texto produz sentidos, através de seus mecanismos 

de funcionamento” (p. 88). Isso porque o analista não procura apenas entender como 

o texto produz sentidos, mas sim “determinar que gestos de interpretação trabalham 

aquela discursividade que é objeto de sua compreensão” (p. 88). Cabe ao analista, 

consequentemente, diferenciar quais gestos de interpretação constituem tanto os 

sujeitos quanto os sentidos em suas posições. 

Já o corpus discursivo, tal qual preceitua Courtine (2009, p. 54), pode ser 

conceituado como: 
um conjunto de sequências discursivas, estruturado segundo um plano 
definido em relação a um certo estado das CP do discurso. A constituição 
de um corpus discursivo é, de fato, uma operação que consiste em 
realizar, por meio de um dispositivo material de uma certa forma (isto é, 
estruturado conforme um certo plano), hipóteses emitidas na definição 
dos objetivos de uma pesquisa. 

 Com base nessa dinâmica, os procedimentos metodológicos adotados aqui se 

assentam em três gestos de interpretação, uma vez que cada um deles contribui 

decisivamente na passagem da superfície linguística ao objeto discursivo. Tais gestos 

estão organizados com base no dispositivo teórico, o qual, embora não implique a 

neutralidade do analista, desloca sua posição, “trabalhando a opacidade da 

linguagem, a sua não-evidência, e, com isso, relativizando (mediando) a relação do 

sujeito com a interpretação” (ORLANDI, 2004, p. 85).  Ressaltamos, assim, que, 
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durante o processo de refinamento do que Ernst-Pereira (2009) denominou de corpus 

empírico, buscamos estabelecer uma relação de equilíbrio na organização do nosso 

dispositivo analítico, pois acreditamos ser possível situar nossas escolhas entre os 

aspectos linguísticos e os relativos à exterioridade.  

Em função disso, destacamos que não está reservado um capítulo apenas para a 

metodologia e outro para a análise, como é recorrente no âmbito acadêmico. A 

escolha pela não fragmentação do trabalho científico, sugerindo a mobilização da AD 

em todos os capítulos da tese, ajuda, em nosso entendimento, não apenas para a 

(des)superficialização do corpus, mas também para que se reflita criticamente sobre 

os sentidos produzidos com a padronização do discurso científico.  

Seguindo por esta linha de pensamento, vale destacar alguns pontos da coleta 

do material, considerando, obviamente, não só o plano imediato, mas também o 

contexto sócio-histórico que afeta os sujeitos envolvidos no processo discursivo em 

análise. Embora a propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, tenha iniciado no 

dia 19 de agosto de 2014, os primeiros textos jornalísticos organizados pelo Grupo 

Folha, em sua página destinada à cobertura das eleições, foram postados apenas no 

dia 26 de outubro – data que marca o final do pleito, no qual a então presidenta 

Dilma Rousseff (PT) sagrou-se vencedora. Não há, portanto, um arquivo – aqui 

compreendido como materialidade discursiva – no site deste grupo de mídia que 

reúna as notícias referentes aos períodos prévios ao primeiro e segundo turno. Já a 

página do Grupo RBA, reúne matérias que datam do dia 18 de agosto, abrangendo, 

portanto, um conjunto de informações que dão conta das principais notícias 

veiculadas por este site – muitas delas reproduzidas pela revista mensal da entidade – 

durante todo o processo eleitoral (ou, ao menos, a parte mais significativa).  

Esses vestígios – ou pistas iniciais da composição do corpus discursivo –, 

como já apontado, ao serem apreendidos a partir da noção de arquivo, ou seja, “não 

como um conjunto de ‘dados’ objetivos dos quais estaria excluída a espessura 

histórica, mas como uma materialidade discursiva que traz as marcas da constituição 

dos sentidos” (HORTA NUNES, 2007, p. 374) é um primeiro gesto de interpretação 

do qual lançamos mão. Estamos, consequentemente, partindo de uma primeira 

operação metodológica, cujo “estranhamento” expõe o conflito causado entre as duas 

formações discursivas em jogo – FDI (na qual se inscreve o Grupo Folha) e FDCI 
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(onde está inscrita a RBA). É, portanto, do corpus da presente pesquisa que emergem 

os elementos interdiscursivos, que incidem na cadeia significante da cobertura 

jornalística das eleições presidenciais de 2014 (ERNST-PEREIRA, 2009).   

Em vista disso, a ausência de material referente ao período prévio aos dois 

turnos do pleito – na página que a Folha destina às Eleições 2014 – contribui para 

começarmos a delimitar o que Courtine (2009, p. 54) chama de campo discursivo de 

referência, o qual, segundo o autor, pode tanto tratar de “um tipo de discurso” (o 

político, por exemplo), como também “o discurso político produzido por tal 

formação política, em tal conjuntura”. No caso da presente pesquisa, estamos 

tratando do discurso político em funcionamento no embate de forças entre as duas 

FD’s apresentadas a partir da cobertura das referidas eleições; espaço onde julgamos 

ser possível identificar elementos propícios à compreensão de que a análise de 

discurso pecheuxtiana pode auxiliar na formação do jornalista e, consequentemente, 

na teorização discursiva desta prática profissional. 

Observamos, desde já, a manifestação do efeito de pré-construído, uma vez que 

o enunciado em questão – Eleições 2014 – é um elemento que é pensado “antes, em 

outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX, 2009, p. 149). Trata-se, neste caso, 

de um espaço em que o efeito de pré-construído pode se manifestar por meio do 

discurso transverso. Vejamos: ambos os grupos de mídia – RBA e Folha – utilizam o 

enunciado “Eleições 2014” para designar suas respectivas páginas de cobertura do 

evento, e de fato, sob a forma da universalidade que a interpelação ideológica impõe, 

apresentam notícias referentes a esse processo eleitoral. Tais informações não ficam 

restritas a tratar apenas do pleito referente à escolha do(a) presidente(a) da 

República,  uma vez que os dois meios de comunicação divulgaram informações 

sobre a escolha de governadores, senadores e deputados – apresentando uma certa 

dimensão do todo. No entanto, mesmo que realizem a cobertura de forma mais ou 

menos detalhada – e localizada na relação espaço-tempo que compreende o referido 

processo eleitoral – a ênfase recai sobre a disputa à presidência do Brasil.  

Entendemos, assim, que é preciso destacar o que é produzido pelo sujeito do 

discurso; ou seja, ao tratar das “Eleições 2014”, as mídias comercial e alternativa 

estão remetendo “àquilo que classicamente é designado por metonímia, enquanto 

relação da parte com o todo, da causa com o efeito, do sintoma com o que ele 
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designa etc.” (INDURSKY, 2011, p. 69). Desse modo, os saberes que ressoam no 

discurso dos sujeitos característicos das duas FD’s, retomam um objeto que, ao ser 

acertado em outro lugar – da cobertura jornalística – interage diretamente com o 

modo como a repetição discursiva se produz. 

Esse olhar inicial para o conjunto de textos jornalísticos que compõe as 

dezenas de matérias, artigos e editoriais produzidos por RBA e Folha nos permite 

empreender um segundo gesto em direção ao “universal do discurso”; ou melhor, ao 

“conjunto potencial dos discursos que poderiam ser objeto de um tratamento” na 

presente pesquisa (COURTINE, 2009, p. 54). Embora o corpus discursivo que nos 

interessa seja o político, não estamos nos atendo apenas aos textos jornalísticos que 

tratam da política partidária em si, mas sim àqueles que, de um lado, “se situariam 

em uma margem entre a ‘vida política’, tal como se desenvolve nas instituições 

políticas e, de outro, a cena de representação das forças políticas” (CORTEN, 1999, 

p. 50-51). 

Dessa forma, ao realizarmos um esforço para delimitar o nosso campo 

discursivo de referência, chegamos ao que Courtine (2009, p.55) nomeia como 

“filtro”, o qual nos ajuda a operar as extrações necessárias para constituir um plano 

de estruturação do corpus discursivo. Com isso, estabelecemos um terceiro gesto de 

interpretação do material de análise, cujas sequências discursivas retiradas dos textos 

jornalísticos da Folha e da RBA acabam sendo selecionadas a partir do que se 

convencionou chamar por critérios de noticiabilidade; isto é, o “conjunto de 

elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo 

de acontecimentos” (WOLF, 1985, p. 175). Dito de outra forma, estes critérios 

representam um agrupamento de regras operacionais que, sob a luz da convenção 

jornalística, fazem por merecer uma dada abordagem conceitual, uma vez que 

carregam, em si, “valor” como notícia.  

Considerando o material jornalístico disponível nas páginas destinadas à 

cobertura das eleições 2014, nos sites da Folha e da RBA, foi possível perceber que a 

estrutura de produção e circulação dos textos jornalísticos utilizada por ambos é 

muito semelhante.27 Mesmo estando inscritos em formações discursivas antagônicas, 

os grupos de mídia comercial e alternativo constroem e reverberam seus discursos 
                                                
27 No último capítulo daremos mais atenção às características da produção e circulação da notícia no 
ciberespaço. 
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jornalísticos a partir do que, segundo Traquina (2013, p. 61), podem ser definidos 

como “o conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou 

assunto, é suscetível de se tornar notícia”. 

 Desse modo, procurando respeitar as exigências de “exaustividade, 

representatividade e homogeneidade” das quais nos fala Courtine (2009, p. 56), 

destacamos que o corpus discursivo da presente pesquisa é “constituído de 

sequências discursivas produzidas a partir de posições ideológicas 

homogêneas/heterogêneas” (COURTINE, 2009, p. 57). O corpus analítico, por 

conseguinte, está sendo construído a partir da observação dos arquivos de cada 

página destinada à cobertura das eleições de 2014 (corpora noticioso). Tal 

movimento nos permite realizar a organização de sequências discursivas que 

pertencem a duas FD’s antagônicas entre si, as quais deixam emergir as respectivas 

posições-sujeito que se inter-relacionam no interior de cada uma delas.   

Esse procedimento analítico perpassa os três gestos de interpretação 

apresentados, pois, a partir de cada um deles, é possível elencar seis pontos 

fundamentais do dispositivo analítico em questão; a saber: 

- a nova composição do Congresso Nacional; 

- a posição das lideranças mundiais em relação ao pleito; 

- o acirramento da disputa eleitoral; 

- a repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT); 

- a repercussão da derrota de Aécio Neves (PSDB); 

- a representatividade de Lula no processo eleitoral de 2014. 

Os dois primeiros tópicos que ajudam a formatar o corpus da presente pesquisa 

– a nova composição do Congresso Nacional e a posição das lideranças mundiais em 

relação ao pleito – estão diretamente relacionados a uma abordagem discursiva dos 

critérios de noticiabilidade, mais especificamente deslocando para o âmbito da 

análise de discurso o que Wolf (1985) caracteriza como valores-notícia de seleção. 

Não estamos dizendo, com isso, que os outros quatro pontos não apresentem valores-

notícia que podem ser problematizados sob a ótica da prática discursiva, mas, no 

caso específico destes dois primeiros, entendemos ser possível explorar novas pistas, 

as quais se tornam fundamentais para que possamos discorrer sobre o processo de 

formação jornalística e, consequentemente, apontar elementos discursivos pertinentes 
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a este domínio do saber.   

O terceiro ponto de análise – o acirramento da disputa eleitoral – resulta do 

estranhamento ocasionado pelo fato de que, diferente da RBA, a Folha não reuniu, 

em sua página destinada às eleições, nenhum texto jornalístico referente ao período 

prévio à definição do processo eleitoral. É assim que começa a aparecer o conflito 

entre as duas FD’s, pois há uma ruptura com a estrutura linear do enunciado 

“Eleições 2014”. Este último, ao ser analisado por meio de um efeito de pré-

construído, atesta a presença de textos jornalísticos onde é possível identificar 

elementos que, até certo ponto, marcam um distanciamento do que se espera em 

termos do que, mormente, se considera “uma cobertura equilibrada”. 

Ocupando lugar de destaque entre o material jornalístico veiculado nos dois 

grupos de mídia, as repercussões da vitória de Dilma Rousseff (PT) e da derrota de 

Aécio Neves (PSDB) – quarto e quinto pontos operacionais –, apresentam indícios 

do que estamos tomando como o segundo gesto de interpretação. Ao entendermos 

que os discursos políticos “provém de uma formação discursiva que atribui posições 

não somente a locutores (autorizados), mas a todos os enunciadores, inclusive 

aqueles pertencentes a outras formações” (CORTEN, 1999, p. 51), dizemos que o[s] 

discurso[s] jornalístico[s] também se estabelece[m] nesse campo discursivo. Do 

mesmo modo, o último ponto elencado para a elaboração do corpus discursivo – a 

representatividade de Lula no processo eleitoral de 2014 –, está diretamente 

relacionado com a cena de representação do político da qual nos fala Corten (1999, 

p. 50), pois os discursos políticos “devem, por seu efeito perlocutório, movimentar 

‘objetos’ (a opinião pública, os eleitores). Mas não podem evitar de tomar como 

referente a cena de representação, ainda que eles não sejam os únicos a modelá-la”.  

Durante o nosso percurso analítico, mobilizamos cada um desses pontos 

individualmente ou de forma coletiva, respeitando a ordem com a qual as sequências 

discursivas vão aparecendo no fio do[s] discurso[s] jornalístico[s]. Não há nenhuma 

preocupação da nossa parte em obedecer a um formato rígido de estruturação e 

análise das materialidades discursivas que passaremos a tratar de forma mais incisiva 

nos capítulos 2, 3 e 4, todavia, julgamos pertinente explicitar que voltaremos a um 

mesmo texto jornalístico – ou ponto de análise específico – sempre que esse retorno 

se mostrar produtivo. 
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1.2. O corpus da pesquisa e as pistas nos critérios de noticiabilidade 

 A lente empirista utilizada pelos autores que se debruçaram sobre a 

construção do que se convencionou chamar de Teoria do Newsmaking não os 

permitiu compreender que a “produção da notícia” não tem início – e tão pouco se 

esgota – nas rotinas produtivas dos veículos de comunicação. No entanto, ao 

inscreverem-se em uma perspectiva construtivista da realidade social, tais estudiosos 

têm o mérito de superar uma primeira elucubração teórica – que data da segunda 

metade do século XIX – cuja máxima dava conta de que o jornalismo não passava de 

um puro reflexo dos fatos ocorridos no cotidiano. Esta proposição – conhecida como 

Teoria do Espelho –, ainda hoje encontra adeptos em meio à comunidade jornalística, 

mas, com o desenvolvimento dos estudos na área, está longe de ser uma 

unanimidade.    

 Avançando na limitada concepção de que a notícia seria o retrato fiel e 

honesto da realidade, autores como Mauro Wolf e Nelson Traquina contribuíram 

decisivamente para sistematizar uma forma de pensamento cujos primeiros estudos 

datam da década de 1960. Nessa época, empenhados em identificar e classificar o 

modo operacional capaz de fazer com que os fatos ganhem o status de “notícia”, 

Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge já haviam se dedicado ao tema. Não é de nosso 

interesse tratar exaustivamente desta questão, mas voltaremos a discuti-la de forma 

mais aprofundada no segundo capítulo. Vale dizer que é com base nas primeiras 

tentativas de classificação dos elementos que influenciam no fluxo noticioso – 

aprofundadas, na década de 1980, pelas pesquisas de Richard Ericson, Patricia 

Baranek e Janet Chan – que os teóricos utilizados como referência na presente 

pesquisa – Wolf (1985) e Traquina (2013) – conseguiram sistematizar elementos 

considerados decisivos para a seleção, produção e divulgação do material 

jornalístico. 

 Ao tratar do assunto, Pena (2008, p. 128) lança luz sobre o debate ao afirmar 

que “é no trabalho da enunciação que os jornalistas produzem os discursos, que, 

submetidos a uma série de operações e pressões sociais, constituem o que o senso 

comum das redações chama de notícia”. Embora o autor trate a ideia de “produção” 

ainda sob uma angulação teórica cuja concepção parte de um sujeito empírico, em 

certa medida desconsiderando o fator decisivo do atravessamento do inconsciente no 
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funcionamento discursivo do jornalismo, já podemos salientar uma constatação 

importante: “de que a imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construí-la” 

(PENA, 2008, p. 128). Todavia, esta “construção” da realidade não responde a 

critérios empíricos, como pretendemos demonstrar com esta tese, uma vez que é 

preciso afastar a problemática da enunciação do espectro idealista. 

 Nas palavras de Pêcheux e Fuchs (1993, p. 175), estas teorias “se contentam 

em reproduzir no nível teórico esta ilusão do sujeito, através da ideia de um sujeito 

enunciador portador de escolha, intenções, decisões”. Não estamos, com isso, 

afirmando inexistir uma tomada de posição por parte do sujeito; afinal, mesmo que 

os homens estejam determinados historicamente, “não significa que a ideologia deva 

ser pensada sem o registro do inconsciente” (PÊCHEUX, 2009, p. 278). A ideologia, 

sob o viés que estamos trabalhando – compreendida como o elemento suporte de 

organização do sujeito e do sentido –, provoca um entendimento de que “não há 

dominação sem resistência: primeiro prático da luta de classes, que significa que é 

preciso ‘ousar se revoltar’” (PÊCHEUX, 2009, p. 281). Esta afirmação aparece como 

anexo do livro Semântica e Discurso, no qual são revistos alguns pressupostos, 

levando a AD para sua terceira fase.	Estamos chamando a atenção, portanto, para o 

fato de que, como bem pontua o autor, “é preciso ousar pensar por si mesmo” (p. 

278).   

 Seguindo por este fio analítico, o primeiro ponto a ser considerado é a 

definição que a Teoria do Newsmaking faz de acontecimento. Com o objetivo de 

classificar o que define como “acontecimento particular”, o qual se diferenciaria dos 

demais fatos do dia a dia, são estabelecidos um certo número de práticas de 

“construção da notícia”. Sob este viés, tal procedimento busca organizar o limitado 

espaço e o exíguo tempo com o qual os jornalistas executam suas funções, sobretudo, 

na rádio e na TV. Ressaltamos, todavia, que o “acontecimento particular”, ao qual se 

refere Wolf (1985), precisa ser pensado discursivamente.  

Na perspectiva empirista empregada pelo referido autor, tais acontecimentos 

se resumiriam àqueles fatos do cotidiano que, sob a ótica da cultura profissional de 

cada grupo de mídia, obedecem a uma série de critérios subjetivos para serem 

legitimados como notícia. No entanto, conforme explica Dela-Silva (2015, p. 222), 

“o acontecimento jornalístico consiste em uma construção do jornalismo, enquanto 
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prática discursiva da/na mídia e, como sabemos, a existência discursiva não se 

confunde com a existência empírica dos acontecimentos”. Seguindo por este viés, ao 

tratar dos “efeitos de interpretação”, aos quais está submetido o sujeito jornalista, 

Orlandi (2004, p. 85) afirma que “o sujeito se inscreve em uma formação (e não em 

outra) para que suas palavras tenham sentido e isso lhe parece como ‘natural’, como 

o sentido lá, transparente”. 

Podemos dizer, assim, que os jornalistas estão sujeitos a duas formas de 

ilusão (ou esquecimentos): 1) de estarem na origem do que dizem – serem a fonte do 

sentido que produzem; 2) de terem pleno conhecimento sobre o que noticiam, de 

modo a achar que os fatos relatados só podem ser reportados da forma como por eles 

são concebidos. Esta constatação tem por base os estudos de Pêcheux e Fuchs 

(1993), cujas noções de esquecimentos 1 e 2 remetem, respectivamente: a) ao fato de 

que o sentido só pode ser materialmente projetado na medida em que se concebe uma 

dada sequência discursiva como pertencente a uma determinada FD; b) a necessidade 

de identificar o efeito de ocultação da fonte de impressão de realidade do sujeito 

consciente, cuja natureza narcísica e hedonista projeta uma imagem soberba do 

locutor em relação à narração dos fatos. 

 Vale ressaltar que, para pensar o acontecimento jornalístico como prática 

discursiva, Dela-Silva (2015) chamou a atenção para outros dois tipos de 

acontecimento. O primeiro – conhecido como acontecimento discursivo – é 

elucidado por Pêcheux em Estrutura ou Acontecimento. Segundo o autor, esse 

“acontecimento” remete a um lugar de convergência entre a história e a memória. Ele 

instaura, portanto, novos dizeres, determinando o surgimento de uma nova FD e, 

consequentemente, de um novo sujeito universal. Por outro lado, o “acontecimento 

enunciativo”, tal qual pensado por Indursky (2008), implicaria na introdução de uma 

nova posição-sujeito no interior de uma mesma FD.  

Nas palavras da autora, 
enquanto o acontecimento discursivo remete para fora, é externo à FD 
que lhe dá origem, instaurando um novo sujeito histórico, o 
acontecimento enunciativo provoca a fragmentação da forma-sujeito e se 
dá, por conseguinte, no interior da própria formação discursiva 
(INDURSKY, 2008, p. 28-29). 

O acontecimento jornalístico, por sua vez, não pode ser compreendido como 

mero resultado de um conjunto de enunciados regularizados no processo produtivo; o 
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que envolveria uma dada modalidade de confecção. Tal como o estamos 

compreendendo, ele é, antes de tudo, resultado de um processo de alteridade, cuja 

relação interlocutória, embora obedeça a certas rotinas de produção, constitui-se por 

– e para – sujeitos, na medida da sua mobilidade em uma dada formação discursiva.  

Nas palavras de Dela-Silva (2015, p. 222),  
a noção de acontecimento jornalístico viria justamente para sustentar o 
relato jornalístico como um gesto interpretativo acerca de uma ocorrência 
em um momento dado, que ao ser considerado de interesse, ganharia 
espaço nos noticiários, passando a circular na mídia. 

 A partir do que nos diz a referida autora, podemos compreender que, embora 

nem todo acontecimento jornalístico possa ser identificado como um acontecimento 

enunciativo ou um acontecimento discursivo, todo acontecimento da ordem do 

discurso – sendo ele enunciativo ou discursivo – será sempre um potencial 

acontecimento jornalístico. Cabe, porém, uma ressalva no que diz respeito à 

transmissão desse acontecimento, pois, ao tratar da noticiabilidade, Wolf (1985) 

observou que as características do processo de produção da notícia no rádio e na TV 

têm maiores níveis de não contextualização e superficialidade do que na imprensa 

escrita, por exemplo.28  

Embora concordemos com Dela-Silva (2015), ao afirmar que o jornalismo, 

enquanto prática discursiva, não se faz de fatos, e sim de gestos de interpretação, 

entendemos ser possível considerar que as diferentes formas de construção da 

notícia, decorrentes dos diferentes suportes midiáticos utilizados para a produção dos 

enunciados, nos permite compreender um novo deslocamento, que podemos chamar 

de acontecimento ciberjornalístico. Isto é, um acontecimento que se constitui em 

condições de produção específicas e sob o qual o[s] sentido[s] produzido[s] 

circula[m] de modo particular. Nesse contexto, em que está em funcionamento a 

Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), a figura do porta-voz precisa ser 

reinterpretada, uma vez que, no âmbito do jornalismo, se constitui como uma posição 

privilegiada e, por consequência, portadora de informações importantes. Iremos 

retomar e aprofundar este ponto no último capítulo desta pesquisa, mas, desde já, 

consideramos importante alertar para esta questão.  

                                                
28 No próximo capítulo, voltamos a essa questão, pois a reconfiguração desta análise, tendo em vista o 
cenário proposto pela Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), precisa ser observada com 
bastante atenção. 



	 44	

 É preciso compreender, também, que os chamados “critérios de 

noticiabilidade” se movimentam em um contínuo processo de negociação interna, 

que varia de veículo para veículo, mesmo que sempre correspondam aos interesses 

dos patrocinadores e donos dos grupos de comunicação. Nesse sentido, “os critérios 

de relevância são, por um lado, flexíveis e variáveis quanto à mudança de certos 

parâmetros e, por outro lado, são sempre considerados em relação à forma de operar 

do organismo que faz a informação” (WOLF, 1985, p. 173). Esse “processo de 

negociação”, ao qual o autor atribui como resultado final um “produto informativo” 

remete, em nosso entendimento, às condições de produção do discurso, sendo preciso 

dar atenção especial às diferentes circunstâncias de enunciação. Ressaltamos, em 

suma, que, para pensarmos no enunciado publicado, no suporte utilizado e no seu 

modo de transmissão é necessário compreender que a dinâmica do acontecimento 

jornalístico se atualiza por meio da comunicação mediada pelo computador. 

 Dessa forma, a ilusão de que é possível utilizar critérios pragmáticos para 

uma escolha justa sobre os episódios do cotidiano, os quais seriam merecedores de 

serem chamados de “notícia”, nada mais é do que a utilização de valores coerentes à 

lógica institucional de cada grupo de comunicação. Essa prática, por sua vez, 

depende da posição que um dado grupo de mídia ocupa em uma dada FD, pois é isso 

que determina a prioridade em noticiar um fato em detrimento de outro. É assim que, 

por se tratar de um processo histórico, culturalmente situado, surgem alguns mitos 

profissionais, os quais serão abordados no transcorrer de todo o trabalho; a saber: 

neutralidade, objetividade, isenção e imparcialidade jornalística.  

 Para Pena (2008, p. 130): 
Essa perspectiva abre espaço para uma interpretação de possíveis 
manipulações sob o paradigma produtivo, e não sob o paradigma 
intencional, o que significa ignorar a existência de fatores 
extrajornalísticos e pressões externas. Apenas alerta para a possibilidade 
de uma ‘distorção inconsciente’, vinculada à rotina de produção e aos 
valores compartilhados com os colegas e interiorizados pela cultura 
profissional. 

 As referidas práticas utilizadas para a produção do material jornalístico 

baseiam-se, por conseguinte, no que se convencionou chamar de valores-notícia, os 

quais, sob a lógica simulada do sujeito consciente, correspondem aos “critérios e 

operações usados para definir quais acontecimentos são significativos para serem 

transformados em notícia” (PENA, 2008, p. 130-131). Estivéssemos trabalhando 
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com a concepção de um sujeito consciente, seria correto – embora simplificador – 

dizer que a produção de todo material jornalístico resulta exclusivamente de uma 

série de regras, ou de um processo de simples decisão e escolha. No entanto, esta 

forma mecânica e automatizada de resolver a questão nos impediria de considerar 

que os pressupostos implícitos dos quais derivam os valores-notícia – utilizados para 

categorização – não dão conta da complexidade do tema. 

 Por isso, ao afirmarmos que encontramos algumas pistas para constituição do 

corpus nos critérios de noticiabilidade, não estamos reafirmando o caráter empirista 

com o qual a Teoria do Newsmaking desenvolve seus pressupostos teóricos. Ao 

contrário, procuramos fazer uma (re)leitura dos conceitos com os quais os autores 

procuraram sistematizar o plano operacional da produção jornalística, aproveitando a 

teorização sobre esta lógica produtiva como elemento de (de)superficialização do 

corpus, o qual consiste “na análise do que chamamos de materialidade linguística: o 

como diz, o quem diz, em que circunstâncias etc.” (ORLANDI, 2007, p. 65). 

Estamos nos reportando, em outras palavras, à exterioridade; isto é, aos elementos 

que, embora não estejam no texto, interferem no sentido produzido.  

Esse recorte remete à seleção de sequências discursivas cujos aspectos 

linguísticos, enunciativos, históricos e ideológicos evitam um reducionismo no 

âmbito das ciências sociais e do formalismo da língua, considerando o alerta feito 

por Ernst-Pereira (2009) ao tratar da constituição/interpretação do material de 

análise. Ao estabelecer uma distinção entre valores-notícia de seleção e valores-

notícia de construção, mesmo sem saber, Wolf (1985) acabou colaborando para uma 

melhor sistematização das formas de repartição que combinam as sequências 

discursivas retidas em determinados domínios de objetos, ou ainda, nos “conjuntos 

diferenciados de sequências discursivas” que nos interessam (COURTINE, 2009, p. 

110). 

 Não se trata, desde já, de apresentar todas as sequências discursivas de 

referência tomadas para análise no transcorrer da pesquisa, pois cada uma será 

utilizada de acordo com as necessidades de mobilização do corpus discursivo. É 

importante destacar, no entanto, como algumas notícias que foram publicadas nos 

portais da Folha e da RBA, ao chamarem a atenção por meio do que Wolf (1985) 

classifica como “critérios substantivos”, não representam um mero conjunto fechado 
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de dados dependentes de uma certa organização, mas sim um quadro aberto de 

articulações, “cuja construção não é efetuada de uma vez por todas no início do 

procedimento de análise” (COURTINE, 2009, p. 115).  

Segundo Wolf (1985, p. 180), os critérios substantivos “articulam-se, 

essencialmente, em dois fatores: a importância e o interesse da notícia”. Nesse 

primeiro momento, interessa-nos, de forma particular, problematizar alguns dos 

aspectos com os quais o autor aborda a noção de importância da notícia,	pois é neste 

manancial teórico que identificamos os indícios que nos referimos. Para melhor 

organizar a categorização, Wolf (1985) subdividiu os critérios substantivos de 

importância em: 1) grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos nos 

acontecimentos noticiáveis; 2) impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional; 3) 

quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou potencialmente) envolve; 4) 

relevância e significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma 

determinada situação.   

Ao estabelecer os critérios de importância de uma notícia, em nosso 

entendimento, os editores atuam com base em gestos de interpretação, os quais, tal 

qual ocorrem com o sujeito comum, se dão “em um dispositivo ideológico com seu 

efeito de evidência” (ORLANDI, 2004, p. 84). Esse efeito é responsável por um 

duplo processo de negação: de que exista uma interpretação única ao relatar um 

determinado acontecimento e de que essa interpretação será a mesma sempre. Isto é, 

o não reconhecimento de que o gesto de interpretação varia de acordo com a posição-

sujeito que o jornalista ocupa no interior de uma dada FD. 

O segundo ponto ao qual Wolf (1985) se refere – impacto sobre a nação e 

interesse nacional – é um aspecto bastante relevante da pauta jornalística, sobretudo, 

em se tratando do discurso político e das matérias que envolvem a cobertura de um 

processo eleitoral. Este fator está relacionado, sob o ponto de vista operacional, à 

capacidade que um dado acontecimento jornalístico tem de influir ou de incidir no 

interesse do país. É nesse bojo que passamos a pensar na nova composição do 

Congresso Nacional, assim que foram decididas as eleições de 2014. Tratando deste 

elemento de sistematização da notícia, Wolf (1985) diz que, para ser noticiável, tal 

acontecimento deve estar relacionado com o contexto cultural do interlocutor (leitor, 

telespectador ou ouvinte). Para nós, o processo do qual nos fala o referido autor, diz 
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respeito às condições de produção do discurso, pois, ao deslocarmos tais elementos 

de constituição da notícia para o âmbito da AD – partindo da problematização sobre 

o acontecimento noticiável – percebemos a emergência da materialidade da 

linguagem (o modo como se diz). Ao tratar da notícia, enquanto “acontecimento”, 

Wolf (1985, p. 181) diz que “a sua relevância quanto ao sistema de valores 

ideológicos e aos interesses do país em questão, determina a importância de um 

acontecimento”.  

Identificamos, assim, que duas notícias que compõem o corpus da presente 

pesquisa, relacionadas à composição do Congresso, têm um forte impacto sobre os 

rumos da nação e, mais do que isso, sobre o tópico qualificado pelo autor como 

“interesse nacional”. Não pretendemos, com isso, apenas identificar quais notícias 

tratam de temas mais importantes para os rumos políticos do país do que as outras, 

mas sim reconhecer que este tema, em especial, mostrou-se decisivo para o embate 

político. Estamos nos referindo às disputas entre a então presidenta Dilma Rousseff 

(PT) e o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ),29 

cujas provocações tiveram início antes mesmo da definição do pleito.30 Embora já 

enfrentasse diversas acusações de estar envolvido em esquemas de corrupção – 

sendo, inclusive, na época, réu na Operação Lava Jato –,31 depois de eleito, Cunha 

conseguiu desestabilizar o governo federal. Vale ressaltar que ele sempre contou com 

                                                
29  No dia 19 de outubro de 2016, Cunha foi preso, em Brasília. As acusações dão conta de 
recebimento de propina, em contrato de exploração de Petróleo na África, e uso de contas na Suíça 
para lavar o dinheiro.  
30 Já em 2013, quando era líder do PMDB na Câmara, Cunha tornou-se o principal opositor da medida 
provisória que definiu novas regras para o setor portuário. Em 2014 ele foi o responsável por 
organizar um bloco de parlamentares oposicionistas cujo objetivo era atuar contra as propostas do 
então governo petista. Neste período, já defendia abertamente a ideia de que o seu partido deveria 
deixar o governo. Em 31 de agosto de 2016, após negar um acordo que poderia salvá-lo do Conselho 
de Ética, Dilma foi afastada em definitivo da presidência da República, sem, no entanto, perder os 
seus direitos políticos. O processo de impeachment configurou-se como uma grande farsa, sendo 
assim reconhecido, inclusive, pela imprensa internacional. Sem estar respondendo por nenhuma 
acusação de enriquecimento ilícito, Dilma foi afastada por políticos sob os quais recaem graves 
acusações de corrupção. O argumento do uso das “pedaladas fiscais”, em desacordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), tornou-se frágil na medida em que, apenas em dezembro de 2015, 
depois de uma mudança de jurisprudência, o Tribunal de Contas da União (TCU) passou a considerar 
como crime as operações de crédito do governo federal. A cassação do mandato de Eduardo Cunha 
veio somente após o impeachment da então presidenta, confirmando a tese de que todo o processo não 
passou de um golpe parlamentar, cujas intenções políticas estavam diretamente voltadas ao uso 
seletivo das investigações levadas a cabo pela Operação Lava Jato. Apenas no dia 12 de setembro de 
2016, Cunha teve seu mandato cassado.  
31 Investigação que está a cargo da Polícia Federal do Brasil, deflagrada em 17 de março de 2014, com 
o objetivo de apurar denúncias de um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado 
mais de R$ 40 bilhões de reais. 
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o apoio das bancadas militar, ruralista e evangélica para aprovar projetos de lei de 

cunho elitista e conservador.	 

Assim, destacamos que, ao noticiar a nova composição do Congresso, Folha e 

RBA deixam emergir uma espécie de linha condutora de seus discursos, a qual se 

mostra esclarecedora em relação a um dos aspectos fundamentais para a proposição 

de novas possibilidades de teorização do jornalismo: a forma como o que é dito em 

outro lugar também significa nas matérias produzidas pelos diferentes grupos de 

mídia. No dia 28 de outubro de 2010, data da publicação da notícia intitulada “Em 

resposta a Congresso conservador, Berzoini sugere maior participação popular”, a 

RBA apresentou como linha de apoio o seguinte enunciado: “Ministro das Relações 

Institucionais pede maior participação dos movimentos sociais e sindical e considera 

que mobilização por reforma política deve ser fundamental no debate e na pressão 

sobre o Congresso”. O então ministro das Relações Institucionais, que, a partir de 

2015, assumiu a chefia da Secretaria de Governo do Brasil, estaria conclamando a 

sociedade civil para se mobilizar com vistas à promoção de uma “mudança mais 

profunda” no cenário político brasileiro.  

Considerando esse extrato do corpus, uma sequência discursiva32 nos parece 

apresentar os primeiros indícios do gesto de interpretação que estamos propondo:  

sdr 1 – FDCI (grifo nosso):  
Frente ao crescimento das bancadas conservadoras, como ruralistas, militares e evangélicos, 
e perda de representação dos trabalhadores no Congresso, o ministro aposta na pressão 
popular e pede maior atuação dos movimentos sociais e, em especial, do movimento 
sindical. “Setores conservadores que avançaram nessas eleições, evidentemente, são também 
sensíveis quando há uma movimentação expressiva da sociedade civil, especialmente dos 
trabalhadores”, advoga o ministro.33  

 

Com esse enunciado, revela-se acertado, em outro lugar, que caberia ao 

movimento sindical e não ao governo federal resolver os conflitos sociais provocados 

                                                
32 Registramos, desde já, que estamos seguindo uma sequência de numeração independente de a qual 
FD se refere, mas, ao lado de cada uma delas, está identificado de qual FD estamos tratando. Além 
disso, chamamos a atenção para o fato de que os trechos extraídos dos jornais estão transcritos 
exatamente da forma como foram redigidos pelos grupos de comunicação, mesmo que apresentem 
problemas de grafia, concordância ou digitação. 
33 EM resposta a Congresso conservador, Berzoini sugere maior participação popular. Rede Brasil 
Atual, outubro de 2014. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/em-
resposta-a-congresso-conservador-berzoini-sugere-maior-participacao-popular-1325.html>. Acesso 
em: 14 fev. 2016. 
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pela ascensão das forças conservadoras no Congresso. O ministro não diz, no entanto 

– e a RBA também silencia – o porquê do governo delegar, ano após ano, os 

compromissos históricos do Partido dos Trabalhadores (PT) para a militância. Mas o 

ponto chave pode ser encontrado, mais especificamente, na declaração de Berzoini. 

O uso pronome relativo “que” – destacado na sdr 1 – retoma um antecedente – 

“setores conservadores” (ruralistas, militares e evangélicos) – cuja forma como o 

interdiscurso é acionado por meio do pré-construído remete a uma construção que 

recupera, pelo encaixe sintático, o sentido de que a “bancada conservadora” tornou-

se parte constitutiva do governo, mesmo não o reconhecendo como “representante 

legítimo” de seus interesses. Percebemos, com isso, que o texto assinado pela 

“Redação da RBA” atesta que a posição-sujeito ocupada pelo repórter – tomado 

como sujeito da enunciação – é a que mais se identifica com a forma-sujeito. 

Ao tratar do mesmo tema – a nova composição do Congresso –, a Folha 

também sugere uma tomada de posição identificada com a forma-sujeito da FD na 

qual o grupo da família Frias está inscrito: a FDI. Tais enunciados aparecem abaixo, 

reunidos na sdr 2,34 e incluem, no seu conjunto de enunciados (e1; e2; e3),35 o título 

da notícia, a linha de apoio, o lead da matéria e a declaração do deputado 

oposicionista: 

 

sdr 2 – FDI (grifos nossos): 
 
(e1) Título da matéria: País rachado se refletirá no Congresso Nacional 
Linha de apoio: a dificuldade de Dilma Rousseff para se reeleger neste domingo (26) tende a 
ter desdobramentos em sua relação com o Congresso pelos próximos quatro anos 
 
(e2) lead da matéria: Oposicionistas ressaltam os reflexos do "país rachado" e preveem 
temperatura alta devido aos acordos de delação premiada do doleiro Alberto Youssef e do 
ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa que sugerem o envolvimento de congressistas 
com o esquema de desvio de recursos da Petrobras. 

(e3) Declaração de Mendonça Filho: "Há um clima de radicalismo, a campanha de Dilma 
dividiu o país, rachou no meio. E com o escândalo da Petrobras, teremos tempos 
turbulentos", afirma o líder da bancada do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE). 

                                                
34 PAÍS rachado se refletirá no Congresso Nacional. Folha de S. Paulo, outubro de 2014. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1538843-pais-rachado-se-refletira-no-congresso-
nacional.shtml>. Acesso em: 14 fev. 2016. 
35  Ressaltamos que algumas sequências discursivas de referência, para efeito de análise, serão 
desmembradas em enunciados, os quais seguem uma numeração sequencial, independente de a qual 
FD se relaciona.  
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O título e a linha de apoio da matéria (e1) insinuam o conflito político que 

estava em vias de se intensificar no país, retomando a notícia de destaque no site, que 

aponta para o acirramento da campanha eleitoral.36 É possível identificar, já nesse 

primeiro ponto, alguns elementos que ajudam a pensar, como a teoria do discurso 

pode contribuir na formação do jornalista. Ainda sem entrar nos pormenores sobre a 

forma como a matéria costuma estruturar-se, retomamos o fator de importância da 

notícia do qual nos fala Wolf (1985), para pensar no sujeito jornalista, que se 

constitui no esquecimento daquilo que o determina. Não cabe ao repórter, apenas, 

definir, de forma objetiva a ordem e os elementos da proposição, constituindo o que 

há de principal e secundário na informação. A esse procedimento, que aparece no 

primeiro parágrafo do texto, convencionou-se chamar de lead “quem / o que, fez o 

que, quando, onde, como, por que / para que – a partir da notação mais importante, 

excluído o verbo” (LAGE, 2005, p. 75). Como veremos adiante, a escolha do que 

será dito, logo de início, resulta de uma série de fatores, os quais, aqui, já podemos 

notar, materializam a formação ideológica que subjaz à FD em que se inscreve o 

discurso do sujeito jornalista.  

 A matéria da Folha, em um conjunto de enunciados, apresenta diversas 

sequências discursivas que legitimam a opinião do grupo político que estava na 

oposição. O já referido título da notícia, que sugere um “país rachado” é, na verdade, 

um já-dito presente na declaração do então líder da bancada dos Democratas na 

Câmara, Mendonça Filho (DEM-PE) 37 (e3). Diferente do que ocorre com a notícia 

da RBA, a da Folha vem assinada por dois jornalistas – Ranier Bragon e Gabriela 

Guerreiro –, os quais, ao tomarem como efeito de determinação do acontecimento 

jornalístico uma “capacidade de influir ou de incidir no interesse do país” (WOLF, 

1985, p. 181), seguem outra técnica de construção do texto jornalístico; a saber: “se o 

mais importante é o sujeito da oração principal, começa-se pelo sujeito”. Esta tomada 

de posição, tal qual elucidada por Pêcheux (2009, p. 159-160), não deve ser 

concebida como um ato originário do sujeito jornalista, “ela deve, ao contrário, ser 

compreendida como efeito, na forma-sujeito, da determinação do interdiscurso como 

discurso transverso”.  Em outros termos, refere-se ao que o autor caracteriza como 

                                                
36 PAÍS, op. cit. 
37 Em fevereiro de 2016, o então líder do DEM no Congresso passou a ser o deputado Pauderney 
Avelino (DEM-AM). Hoje, o líder do partido é o deputado Efraim Filho (DEM-PB). 
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uma “determinação cega” agindo sobre o sujeito, o qual, neste caso, acredita operar a 

construção do texto – e seus efeitos – “em plena liberdade”.  

 Esta problematização é mais um vestígio importante da proposição teórica 

que estamos procurando desenvolver. O mito da neutralidade do discurso acadêmico, 

do qual nos fala Pêcheux (2009, p. 181), pode muito bem ser pensado em relação à 

retórica da “neutralidade jornalística” – que ganha status científico a partir do século 

XIX –, pois, esta suposta objetividade, como veremos no próximo capítulo, “é 

indissociável de uma tomada de posição materialista, para a qual não há jamais 

equivalência entre várias formulações”. 

 Ainda que os valores-notícia sejam responsáveis por constituir critérios que 

não são acionados individualmente, mas sim em conjunto, seguindo uma espécie de 

hierarquia móvel, optamos, neste primeiro capítulo, por apreciar discursivamente os 

aspectos referentes aos valores-notícia de seleção – em seus critérios de 

noticiabilidade substantivos –, pois essa atitude está imbricada com o gesto de 

interpretação do corpus. Em vista disso, ressaltamos a necessidade de atentar para 

uma segunda variável – o grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no 

acontecimento noticiável.  Este elemento mostra-se significativo no momento em que 

Folha e RBA abordam a posição das lideranças mundiais em relação ao pleito, já que 

deixam emergir marcas discursivas que agem no entorno da chamada “importância 

de um acontecimento jornalístico”. 

 Estamos nos referindo, pois, ao ordenamento institucional que decorre do 

mérito atribuído a determinadas autoridades, sobretudo, em termos de visibilidade 

social, política e econômica. Apesar de os dois grupos destacarem a repercussão da 

vitória de Dilma sobre o olhar dos líderes mundiais, eles o fazem de forma distinta. À 

medida que a RBA procura destacar, em seu lead, a importância da integração 

regional dos países da América Latina, Folha define – já no título da matéria – qual o 

fator operacional que considera importante neste acontecimento jornalístico: a 

hierarquização do grau de poder institucional. A diferença na “versão do fato” 

apresentada pelos dois grupos de mídia é explicitada nas sequências discursivas a 

seguir: 
sdr 3 - FDCI: 
 
Lead da matéria publicada na RBA: Em manifestações protocolares, declarações ou por redes 
sociais, líderes mundiais saudaram a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Nicólas 
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Maduro, presidente da Venezuela, ressaltou pelo Twitter a "vitória dos povos da América 
Latina e do Caribe" e felicitou Dilma "por sua coragem frente a tanta maldade". Segundo ele, 
Dilma venceu "a guerra suja e a mentira". "Valeu mais a verdade de 12 anos de um povo que 
olha para o futuro com esperança", acrescentou. Na tarde desta segunda-feira (27), a 
embaixada da Venezuela no Brasil divulgou comunicado oficial novamente felicitando 
Dilma.38 
 
sdr 4 - FDI: 
 
Título da notícia divulgada por Folha: Obama e outros líderes mundiais felicitam Dilma; 
confira repercussão39 
 

A ênfase na saudação de lideranças mundiais que estavam em franca disputa 

política 40  realça a formação ideológica que subjaz as duas FD’s destacadas na 

presente pesquisa: FDI e FDCI. Nesse sentido, podemos dizer que as escolhas pelas 

sequências que compõem o nosso corpus discursivo é, na verdade, um ponto de 

referência. Em conformidade com a proposta de Courtine (2009, p. 108), afirmamos 

que as sequências discursivas aqui apresentadas se relacionam tanto “a um sujeito de 

enunciação como a uma situação de enunciação determináveis em relação a certo 

número de coordenadas espaço-temporais e mais geralmente circunstanciais”. Sendo 

assim, os sujeitos e as circunstâncias de enunciação referem-se a um lugar 

determinado no interior do aparelho ideológico da informação.  

Segundo Courtine (2009, p. 108), 
Essas relações de lugar remetem a relações de classe, isto é, a um dado 
estado das contradições ideológicas de classe em uma conjuntura 
histórica. Escolher uma sequência discursiva de referência equivale assim 
a determinar a pertinência histórica de tal conjuntura, a situar a produção 
dessa sequência na circulação de formulações trazidas por sequências 
discursivas que se opõem, se respondem, se citam..., a descrever, enfim, o 
âmbito institucional e as circunstâncias  enunciativas desta produção.  

Estamos nos remetendo às condições de produção da sequência discursiva de 

                                                
38 LÍDERES mundiais apoiam reeleição e reforçam importância da cooperação entre países. Rede 
Brasil atual, outubro de 2014. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-
2014/america-latina-sauda-reeleicao-de-dilma-rousseff-4457.html>. Acesso em: 15 fev. 2016. 
39 OBAMA e outros líderes mundiais felicitam Dilma; confira repercussão. Folha de S. Paulo, outubro 
de 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1539074-obama-e-lideres-
mundiais-parabenizam-dilma-confira-repercussao.shtml>. Acesso em: 15 de fev. 2016. 
40 Em março de 2015, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou que sete 
autoridades venezuelanas tivessem seus bens e contas bancárias, nos EUA, congelados. A medida 
acirrou os conflitos diplomáticos entre os dois países. De um lado, os norte-americanos acusam o 
governo de Nicolás Maduro de manter presos políticos, agindo de forma antidemocrática, o que 
representaria uma “ameaça à segurança nacional”. O país latino-americano, por sua vez, que enfrenta 
uma grave crise política e econômica, acusa o presidente dos Estados Unidos de interferir em assuntos 
que dizem respeito à soberania do país.  
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referência, cuja sequencialização das formulações no intradiscurso – eixo horizontal, 

em que o sujeito jornalista seleciona o que é dito em condições dadas –, ao se 

concretizar em meio à subordinação do processo discursivo da FD que a domina 

(FDI ou FDCI) –, indica um efeito de sustentação de uma possível prática discursiva 

para o jornalismo. O saber próprio de cada uma das FD’s mencionadas se constitui, 

por conseguinte, sob a dependência do interdiscurso – eixo vertical, no qual se 

encontram todos os já-ditos, esquecidos e as possibilidades de dizer. Esse é um ponto 

que julgamos fundamental, mas que encontra uma enorme lacuna na teorização da 

prática jornalística. Daí a necessidade de pensarmos a “construção da informação” 

como decorrente de um processo de produção de sentidos, no qual, inevitavelmente, 

estarão em causa diferentes formações discursivas.  

Salientamos, finalmente, que a apreensão desse processo discursivo, cuja 

natureza e forma de determinação são contraditórias, se dá a partir da compreensão 

de que a dispersão sistemática das sequências discursivas que gravitam em torno da 

sdr é controlada por formas de repartição que combinam as sequências discursivas 

detidas no que Courtine (2009, p. 111) chama de domínios de objetos. Segundo as 

palavras do autor, tais domínios, são “conjuntos de objetos empíricos cuja 

configuração e limites somente encontram sua definição em relação à determinação 

das cp de uma sdr no interior de um corpus discursivo dado”. No que diz respeito 

ao[s] discurso[s] jornalístico[s] brasileiro[s], entendemos ser possível, por meio dos 

três domínios apresentados pelo autor – memória, atualidade e antecipação – 

“caracterizar as repetições, as rupturas, os limites e as transformações de um tempo 

processual”, definido, nesta pesquisa, por meio da materialidade discursiva do 

jornalismo brasileiro contemporâneo. 

Quando afirmamos identificar pistas de constituição do corpus nos critérios 

de noticiabilidade substantivos, apresentamos, a partir das sdr 1, 2, 3 e 4, tanto o 

nível hierárquico dos envolvidos no acontecimento jornalístico quanto o impacto 

sobre o interesse nacional. Esse último gesto de interpretação para a constituição do 

corpus nos permite dizer, por fim, que o funcionamento discursivo dos grupos Folha 

e RBA se dá pelo encaixe do pré-construído e pela articulação de enunciados. No 

plano de organização do nosso corpus discursivo, tal movimento está sendo pensado 

a partir do domínio da memória, uma vez que o interdiscurso acaba por levar o 
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sujeito jornalista a produzir uma dada sdr em condições de produção determinadas. 

Isso nos leva à categoria da memória discursiva, trabalhada por Indursky 

(2011). Conforme explica a autora, ao serem retomados – em textos ou enunciações 

–, os discursos se regularizam pela repetição. A memória discursiva, portanto, não 

diz respeito a todos os sentidos – como ocorre com o interdiscurso –, mas sim 

àqueles autorizados pelo sujeito universal no seio de uma formação discursiva (FD) 

dada. Nesse sentido, ela também acaba por indicar aquilo que não deve ser dito no 

interior da FD em questão.     

Ressaltamos, também, a percepção de que diversas sequências discursivas, 

inscritas na instância do acontecimento jornalístico, coexistem com as sdr 

apresentadas até aqui – da mesma forma que acontece com as que aparecem ao longo 

do trabalho. Entretanto, salientamos que, por existirem inúmeras sequências 

discursivas que se situam na conjuntura política das eleições de 2014, no Brasil – sob 

o viés do domínio da atualidade –, estão sendo agrupadas apenas aquelas que, a partir 

da irrupção do acontecimento jornalístico em questão, reatualizam os efeitos de 

memória.  De acordo com Courtine (2009), o efeito de memória resulta da relação 

entre o “já-dito” e o “a dizer” com o discurso do sujeito. Em suas palavras, essa 

relação “se representa neste particular efeito discursivo, por ocasião do qual uma 

formulação-origem retorna na atualidade de uma ‘conjuntura discursiva’, e que 

designamos como efeito de memória” (COURTINE, 2009, p. 106). Cabe salientar, 

ainda, que, no capítulo 2, ao serem destacados os critérios relativos ao público, 

abordaremos o conjunto de sequências discursivas que sucedem à sdr – domínio da 

antecipação –, uma vez que tais critérios “referem-se ao papel que a imagem que os 

jornalistas têm do público desempenha” (WOLF, 1985, p. 190). 

Para dar um efeito de fechamento a este capítulo, gostaríamos de salientar que 

também deixamos o outro espectro dos critérios substantivos – o de interesse da 

notícia – para o capítulo que segue, porquanto, ao estar relacionado ao produto, ao 

meio de comunicação, ao público e à concorrência, ele provoca uma análise mais 

complexa do acontecimento jornalístico. Assim, em conformidade com Courtine 

(2009), neste primeiro momento, nos concentramos apenas na estruturação dos dois 

planos de determinação do corpus discursivo deste trabalho – as condições de 

produção de uma sdr e o processo discursivo instaurado em uma da FD de referência 
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(caracterizável nos domínios da memória, atualidade e antecipação). Esse processo, 

no entanto, não se encontra acabado com estas primeiras linhas. Partimos, pois, de 

uma perspectiva dinâmica, cujo retorno constante ao corpus se dá com vistas a 

discutir permanentemente não só os critérios substantivos, mas também os 

contextuais e, ainda, os valores-notícia de construção. 
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Capítulo 2 – As teorias do jornalismo e a importância do viés discursivo 

 
Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada 
um lê com os olhos que tem. E interpreta a partir de 
onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de 
um ponto. Para entender como alguém lê, é 
necessário saber como são seus olhos e qual sua 
visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma 
releitura.  
 

             Leonardo Boff 
 

Cláudio Abramo, um dos mais memoráveis jornalistas brasileiros, costumava 

dizer que “o jornalista não pode ser despido de posição política”. O autor afirmava 

que “a posição que considera o jornalista um ser separado da humanidade é uma 

bobagem” (ABRAMO, 1988, p. 109).  Estava se referindo, sobretudo, a necessidade 

de, enquanto jornalistas, assumirmos, como dever ético, a resolução de uma 

contradição própria à prática profissional: a interpretação sobre o conceito de 

objetividade. Hoje, em busca de um subterfúgio – característico da ideologia que 

subjaz à formação social contemporânea – muitos profissionais da imprensa 

administram de forma equivocada esse conceito. Acreditam que a “objetividade 

jornalística” estaria relacionada a um suposto não envolvimento do repórter com o 

fato e/ou com seus protagonistas.  

Desmistificando esse tema, Adelmo Genro Filho (1989), ao tratar do gênero 

notícia, não nega a existência da objetividade, mas ressalta ser ela fruto de uma 

produção humana; isto é, resultado de um invariável e permanente convívio com a 

subjetividade. Essa visão com relação ao sujeito jornalista desfaz um dos maiores 

mitos da profissão: o da imparcialidade. De maneira apressada e pouco reflexiva, 

aqueles que pretendem negar a ideologia como constitutiva dos sujeitos e dos 

sentidos, recorrem à defesa da isenção em suas narrativas do cotidiano. Agem como 

se fôssemos seres autômatos e pudéssemos reportar os acontecimentos de forma a 

simplesmente refletir uma dada “realidade”. 

Embora esse posicionamento, em verdade, se materialize como uma 

autodenúncia do repórter em relação a sua forma de ler e interpretar o mundo, tem 

sido usado como a principal justificativa para negar o modus operandi do fazer 

jornalístico. Estamos nos referindo, aqui, à importância de considerar as 

circunstâncias de enunciação e os sujeitos envolvidos no processo de construção da 
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notícia. Do nosso ponto de vista, ao tratar dessa discussão, no processo de formação 

do jornalista, o mais correto seria falarmos em “efeito de objetividade”, uma vez que 

estamos tratando dos efeitos de sentido que emergem da notícia, enquanto prática 

discursiva. 

 Nesse segundo capítulo, procuramos desencadear um movimento em busca da 

desconstrução dos mitos que assolam a prática profissional, ressaltando as condições 

de produção nos contextos amplo e imediato. Com esse intuito, propomos uma 

releitura das principais teorias e referências da área. Tal movimento nos permite 

aprofundar a análise proposta, uma vez que não entendemos ser possível pensar de 

forma separada a teoria jornalística e o fazer jornalístico. Uma tomada de posição 

que negasse essa práxis do jornalismo, como explicaremos nas páginas que se 

seguem, resultaria de uma ilusão intrínseca ao “fazer” e não ao “saber”. Ao 

considerarmos que todo texto noticioso advém de um processo de alteridade, inscrito 

em um dado momento da história política e econômica do nosso país, estamos, 

consequentemente, ressaltando que ser jornalista não é estar acima do bem e do mal. 

Não é uma atividade ingênua, mas, sim, um exercício permanente de produção de 

sentidos. 

2.1. A mudança de paradigma no jornalismo: efeito fundador para a análise 

Para melhor compreender por que, hoje, no Brasil, alguns jornalistas e 

professores universitários insistem em defender uma suposta “isenção” da prática 

profissional, precisamos voltar alguns séculos na história. Diferente da maioria dos 

autores, que se dedicam a falar nas “origens do jornalismo”, nossa intenção não é a 

de identificar um ponto exato onde passaríamos a expor – e categorizar – os períodos 

que, em tese, marcam o seu início e desenvolvimento. Tratar esse “ponto de partida” 

com referência na primeira comunicação humana, ainda na Pré-história, ou, no 

contexto da expansão da imprensa, no século XIX, como optamos por fazer, 

constitui-se apenas em um efeito fundador para a análise proposta.  

Conforme explica Orlandi (1993) o discurso fundador não está definido a 

priori. Diz respeito a uma categoria que é delimitada pelo analista a partir do 

exercício de análise dos fatos que o constituem. Para tanto, deve-se observar sua 

relevância teórica, uma vez que, conforme destaca a autora, os “discursos 

fundadores” são caracterizados por criarem uma nova tradição, ressignificando o 
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“antes” e instaurando uma nova memória. 

Em outras palavras, podemos dizer que o jornalismo, tal como é concebido nos 

dias de hoje, tem seu efeito de origem justamente no século XIX, pois este é o 

momento no qual podemos identificar o desenvolvimento do primeiro mass media: a 

imprensa. Tal período, como já referimos logo nas primeiras páginas desta pesquisa, 

marca a emergência de um novo paradigma. Entre os séculos XVII e XVIII, toda 

atividade identificada como “jornalística” possuía duas características fundamentais: 

linguagem literária e posicionamento político assumido. Foi nesse espaço de tempo, 

aliás, que a burguesia – classe social em ascensão na época – passou a se reunir em 

bares e cafés de cidades europeias – como Londres e Paris – para repercutir assuntos 

de interesse geral. São esses espaços públicos – compreendidos, aqui, segundo a 

conceituação de Habermas (2003) –, que dão início ao jornalismo moderno.  

Em cada estabelecimento, os viajantes eram estimulados pelos proprietários a 

narrarem o que haviam vivenciado até chegarem ali. Conforme relata Pena (2008 b), 

existiam cafés especializados em informações específicas e havia uma forte 

deferência à opinião, pois os relatos eram naturalmente compreendidos como o 

resultado prático das concepções políticas e dos olhares poéticos de seus locutores. 

Com a expansão da imprensa, no entanto, essa forma de tratar a informação pouco a 

pouco foi cedendo lugar a um “novo jornalismo” – chamado de penny press –, cujo 

principal objetivo era o de transformar essa atividade em um mercado lucrativo.  

Influenciado pelo pensamento positivista – reinante no século XIX – e, 

consequentemente, crescendo em meio à evolução de um sistema político alicerçado 

pelos valores do liberalismo econômico, o fazer jornalístico passou a defender a 

“despolitização da imprensa”. O princípio norteador desse projeto foi o de 

substituição da informação, enquanto instrumento de propaganda política, para um 

padrão mercantil. Dessa forma, o jornalismo foi, paulatinamente, sendo colocado a 

serviço dos proprietários dos veículos e de seus patrocinadores, mesmo negando o 

intrínseco caráter parcial e ideológico que, obviamente, orientou tal movimento.  

Criaram-se, desse modo, arquétipos de comportamento teoricamente 

desvinculados de subsídios políticos; dando espaço para um “novo modelo de 

financiamento”, cuja ênfase passou a recair sobre o capital privado. A prática de 

assumir uma posição ideológica deixou de ser a regra. Em seu lugar, foi vendido ao 
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público um modelo de produção da notícia referendado por um questionável 

“estatuto científico”. Na prática, é bom que se diga, ocorreu apenas a substituição de 

um formato que assumia estar produzindo informações com base em interesses 

particulares, para outro, que, para negar essa evidência, teve que defender a 

separação entre “fatos” e “opiniões”. Foi assim que, na segunda metade do século 

XIX, o argumento em defesa de uma suposta “imparcialidade jornalística” se 

consolidou como a vitória de um grupo político – a burguesia – sobre outros grupos 

que disputavam a hegemonia pela transmissão da informação, sobretudo, a 

aristocracia. 

 Conforme resume Traquina (2005, p. 34-35), 
no século XIX, verificamos a emergência de um novo paradigma – 
informação, não propaganda – que é partilhado entre os membros da 
sociedade e os jornalistas; a constituição de um novo grupo social – os 
jornalistas – que reivindica um monopólio do saber – o que é notícia; e a 
comercialização da imprensa – a informação como mercadoria, visível 
com o surgimento de uma imprensa mais sensacionalista nos fins do 
século, aquilo que se chamou “jornalismo amarelo” nos Estados Unidos. 
Numa história universal do jornalismo, cada vez mais visível na era da 
globalização, dois processos fundamentais marcam a evolução da 
atividade jornalística: 1) a sua comercialização e 2) a profissionalização 
dos seus trabalhadores.  

Embora o jornalismo moderno tenha surgido na Europa – em especial na 

França, na Inglaterra e na Alemanha – também se desenvolveu rapidamente em 

outras regiões, como nos Estados Unidos. Guardadas as particularidades de cada 

localidade, é preciso reconhecer que, nos séculos XVII e XVIII, de modo geral, essa 

atividade praticamente limitava-se ao controle do grupo político que estava no poder. 

A mudança central proporcionada pelo advento do “jornalismo informativo” – com a 

expansão da imprensa sendo respaldada pela conquista de direitos fundamentais, 

baseados na ideia de democracia – se deu apenas em relação à alteração do grupo 

político que passou a decidir o que é ou não importante chegar ao conhecimento 

público. Nesse sentido, o suposto “fim do controle político” sobre o fazer jornalístico 

nada mais é do que uma substituição dos atores considerados aptos a hegemonizar o 

capital informativo. 

Ao tratar do tema, Genro Filho (1989, p. 168) critica o olhar reducionista de 

que os fatos seriam sagrados e de que a opinião não estaria inclusa na narrativa do 

acontecimento. Para o autor, esse pensamento “tornou-se a expressão prosaica do que 

viria a ser a ‘ideologia da objetividade’, marcando o fim de uma época na qual a 
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notícia sempre se escrevia entremeada de comentários e salpicada de adjetivos”. O 

movimento, que se intensificou na segunda metade do século XIX, passou a 

incorporar em suas páginas os chamados fait-divers – acontecimentos banais que não 

se enquadravam nas editorias até então tradicionais, como: política, economia e 

literatura.  

No Brasil, cujo recorte nos interessa mais diretamente, o jornalismo já nasce 

marcado pelo embate de ideias. O primeiro jornal do país – o Correio Brasiliense –, 

que, a partir de 1808, circulou por pouco mais de uma década, tinha como principal 

objetivo defender os ideais do liberalismo, contrapondo-se ao pensamento 

absolutista. Editado de Londres, pelo jornalista Hipólito José da Costa, o periódico 

pregava, abertamente, o fim da escravidão e a independência em relação a Portugal. 

Os textos divulgados se opunham a outro semanário que circulou no mesmo período: 

a Gazeta do Rio de Janeiro. Este último, por outro lado, defendia os interesses da 

coroa portuguesa.  

É importante salientar que, na América Latina, a referida mudança de 

paradigma do jornalismo ganhou contornos específicos, pois, após os países latino-

americanos deixarem de ser colônias europeias, passaram a depender do modelo 

político, econômico e cultural imposto pelos Estados Unidos. Assim, ao tratar da 

expansão imperialista norte-americana, Genro Filho (1989, p. 169) afirma que ela 

coincide, “em linhas gerais, com o processo de urbanização e industrialização dos 

países mais adiantados do continente”. 

Esse fenômeno explica por que as narrativas jornalísticas, utilizadas nos mais 

diversos periódicos e em seus respectivos contextos, não podem ser tomadas a partir 

de uma ilusória transparência das palavras. Cada uma delas já emerge nos discursos 

– neste caso específico, no[s] discurso[s] jornalístico[s] –, carregadas de significado. 

Esse elemento, que recebe, em análise de discurso, o nome de historicidade, ajuda na 

compreensão de que a análise da produção de sentidos dos textos jornalísticos 

precisa ser tomada pelas suas condições de produção. Certamente a leitura dos 

europeus e norte-americanos sobre os fatos que ocorrem no Brasil difere da forma 

como nós, brasileiros, os interpretamos. 

De acordo com Bomfim (2005, p. 42), 
cada incidente, ainda sem grande relevo, encontra repercussão na 
imprensa europeia. Não aparecem, é verdade, nenhum desses longos 
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estudos, circunstanciados e sábios, onde os mestres em assuntos 
internacionais dizem o que sabem sobre a história política, social e 
econômica do país que se ocupam, para daí deduzirem seus juízos. Não; 
como de costume, sempre que se trata das repúblicas latino-americanas, 
os doutores e publicistas de política mundial se limitam a lavrar sentenças 
– invariáveis e condenatórias. Ao ouvi-los não há salvação possível para 
tais nacionalidades. É, esta, uma opinião profundamente, absolutamente 
arraigada no ânimo dos governos, sociólogos e economistas europeus.  

Com base em tal entendimento, retornamos ao corpus desta pesquisa, pois, 

especificamente no ponto que trata da posição das lideranças mundiais em relação às 

eleições de 2014 no Brasil, podemos salientar, por meio da categoria da memória 

discursiva, que os grupos Folha e RBA produzem diferentes sentidos por meio de 

dizeres que afetam suas formas de significar essa dada situação discursiva.   

 Para tratar desse ponto de análise, começamos pelos títulos de cada um dos 

textos jornalísticos. A matéria da RBA foi redigida sob o título: “Líderes mundiais 

apoiam reeleição e reforçam importância da cooperação entre países”.41 No portal da 

Folha, por seu turno, o mesmo fato foi intitulado da seguinte forma: “Obama e 

outros líderes mundiais felicitam Dilma; confira repercussão”. 42  Se ficássemos 

apenas nesses dois enunciados, já seria possível notar que o acontecimento 

jornalístico (enquanto prática discursiva) – tal qual já referimos com base em Della 

Silva (2015) – é narrado de forma distinta. Mas, de modo a complementar o que, em 

parte, foi tratado logo no primeiro capítulo, ressaltamos que a utilização dos critérios 

de noticiabilidade, com vistas à isenção, corresponde, na verdade, àquilo que fala 

antes, em outro lugar; isto é, no interdiscurso.  

 Notemos que, quando Wolf (1985, p. 180) faz alusão aos critérios 

substantivos de importância – explicitados no primeiro capítulo desta pesquisa – há 

uma referência ao grau e ao nível hierárquico do indivíduo como um valor-notícia. 

Esse critério de seleção, segundo o autor, diz respeito à “importância do 

acontecimento”, contribuindo para a suposta “escolha científica” de um elemento 

capaz de fornecer o relato isento do fato. A interpretação do autor está baseada nos 

escritos de Galtung e Ruge (apud, WOLF, 1985, p. 180), cuja máxima para definir 

                                                
41 LÍDERES mundiais apoiam reeleição e reforçam importância da cooperação entre países. Rede 
Brasil Atual, outubro de 2014. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-
2014/america-latina-sauda-reeleicao-de-dilma-rousseff-4457.html>. Acesso em: 5 jun. 2016. 
42  OBAMA e outros líderes mundiais felicitam Dilma; confira repercussão. Folha de São Paulo, 
outubro de 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1539074-obama-e-
lideres-mundiais-parabenizam-dilma-confira-repercussao.shtml>. Acesso em: 5 jun. 2016. 
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este critério de noticiabilidade se dá de acordo com a seguinte fórmula: “quanto mais 

o acontecimento disser respeito aos países de elite, tanto mais provavelmente se 

transformará em notícia”, ou, ainda, “quanto mais o acontecimento disser respeito às 

pessoas de elite, mais provavelmente se transformará em notícia”.  

 Ora, ao analisarmos discursivamente os títulos de cada uma das matérias, 

podemos compreender que, no momento da elaboração dos enunciados, estão em 

funcionamento duas formações discursivas antagônicas – FDI e FDCI. As posições-

sujeito características de cada uma dessas FDs, quando materializadas por meio da 

constituição dos sujeitos-jornalistas que enunciam e, consequentemente, dos efeitos 

de sentido que produzem, são apreendidas por meio dos saberes mobilizados durante 

todo o processo de enunciação. Desse modo, a ideia de que, para ser “imparcial”, 

bastaria aplicar critérios como o recentemente citado se mostra falha, uma vez que 

não há uma única – e mesma – forma de repercutir a posição das lideranças mundiais 

em relação ao pleito presidencial no Brasil. 

 Enquanto o título da RBA remete, genericamente, a “lideranças mundiais”, o 

da Folha destaca a figura do presidente norte-americano, Barack Obama, em relação 

às demais “pessoas de elite”. Com isso, percebemos que é a ideologia que se 

manifesta por meio de um suposto “critério substantivo de importância”, 

notadamente no âmbito do “grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no 

acontecimento”, marcando-se pelo/no discurso. Não podemos afirmar, assim, que a 

versão do fato mais próxima da “isenção” seria aquela que obedecesse a critérios 

como esse, pois, “os países de elite” ou “as pessoas de elite”, são assim entendidos a 

partir da forma particular como a memória discursiva é acionada pelas posições-

sujeito inscritas em uma dada FD. 

 Vale dizer que, se alguns sentidos são autorizados pelas formas-sujeito 

características das formações discursivas informativa e contrainformativa, outros 

também são refutados por ambas. Com essa dinâmica em funcionamento, sentidos 

que, no nível do intradiscurso – da formulação –, poderiam ser produzidos, acabam, 

muitas vezes, sendo obliterados. Isso não significa dizer que ocorra um apagamento 

de sentido no interdiscurso, pois, lá, ele aparece recalcado. Mas seria plenamente 

possível que o título produzido pela Folha fosse publicado pela RBA e vice-versa. 

Em síntese, o modo de acionar a memória discursiva, cuja natureza é lacunar, 
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apresenta indícios de como a ideologia se constitui no[s] discurso[s] jornalístico[s].  

 Estamos nos referindo, justamente, à importância que cada grupo deu à 

repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT) em outros países. Como vimos no 

primeiro capítulo desta tese, esse gesto de interpretação remete à análise sobre o 

modo como Folha e RBA respondem às perguntas do lead – quem/o quê, fez o quê, 

quando, onde, como, por que/para que (LAGE, 2005, p. 75). Lançando luz sobre essa 

questão técnica, Genro Filho (1989, p. 191) reconhece que o lead, tomado como 

síntese evocativa da singularidade, normalmente está localizado no começo da 

notícia, contudo, alerta para a possibilidade de que os fatos sejam narrados sob outra 

perspectiva: “não do mais importante para o menos importante (pirâmide invertida), 

mas do singular para o particular, do cume para a base”. Segundo o autor, essa 

variação ficaria a critério de cada empresa de comunicação.  

 No entanto, quando analisamos as matérias sobre a importância dada pelas 

lideranças internacionais à vitória de Dilma, notamos que, tanto Folha quanto RBA 

utilizam o modelo clássico de lead para reportar o fato. O que difere, conforme 

passaremos a demonstrar, é que o fazem recorrendo à memória discursiva de forma 

distinta. Assim, embora nenhum dos dois adira à proposta de Genro Filho (1989), ao 

sustentarem suas palavras, na base do dizível, recorrem a lugares de saber 

diametralmente opostos. Vejamos, abaixo, como estão transcritos os leads dos dois 

textos jornalísticos para melhor problematizar essa discussão. 

  
sdr 5 - FDCI: 
 
Lead da matéria publicada na RBA: Em manifestações protocolares, declarações ou por 
redes sociais, líderes mundiais saudaram a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Nicolás 
Maduro, presidente da Venezuela, ressaltou pelo Twitter a "vitória dos povos da América 
Latina e do Caribe" e felicitou Dilma "por sua coragem frente a tanta maldade". Segundo 
ele, Dilma venceu "a guerra suja e a mentira". "Valeu mais a verdade de 12 anos de um povo 
que olha para o futuro com esperança", acrescentou.43 
 

sdr 6 - FDI: 

Lead da matéria publicada na Folha: A presidente Dilma Rousseff recebeu ligações de oito 
presidentes com felicitações pela reeleição nesta segunda-feira (24). Outros 15 chefes de 
Estado enviaram os cumprimentos por meio de notas oficiais e pelo Twitter.  

                                                
43 LÍDERES mundiais apoiam reeleição e reforçam importância da cooperação entre países. Rede 
Brasil Atual, outubro de 2014. Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-
2014/america-latina-sauda-reeleicao-de-dilma-rousseff-4457.html>. Acesso em: 5 jun. 2016. 
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Entre os cumprimentos estão os do presidente americano, Barack Obama.44 
 

 Comecemos com o lead da RBA (sdr 5). O primeiro parágrafo da matéria, 

publicada no dia 27 de outubro de 2014, responde aos questionamentos da seguinte 

forma: Quem? Os líderes mundiais – com destaque para o presidente da Venezuela, 

Nicolás Maduro –; Fez o quê? Felicitaram (felicitou) a então presidenta Dilma 

Rousseff; Quando? Em outubro de 2014; Onde? Nos seus países de origem; Como?  

Em manifestações protocolares, declarações ou por redes sociais; Por quê? No caso 

de Maduro, único ao qual o lead faz referência especial, porque a reeleição 

representava, na visão dele, “a vitória dos países da América latina e do Caribe” 

contra a “guerra suja e a mentira”. Para quê? Para que o povo brasileiro siga olhando 

para o futuro. 

 No caso do lead construído pela Folha (sdr 6), a própria construção da notícia 

difere, pois o lead clássico, como já explicamos, costuma ser escrito em um único 

parágrafo. Na matéria em questão, porém, a referência ao presidente Barack Obama 

aparece logo após um espaço; não podendo, assim, ser caracterizado como um novo 

parágrafo. Entendemos que este recurso pode ter sido utilizado como uma forma de 

dar destaque à “pessoa da elite”, que já havia sido ressaltada no título. O referido 

lead responde às questões da seguinte forma: Quem? A então presidenta Dilma 

Rousseff. Fez o quê? Recebeu felicitações – com destaque para os cumprimentos do 

presidente norte-americano, Barack Obama. Quando? Em outubro de 2014. Onde? 

Nos países de origem dos líderes mundiais. Como? Por meio de ligações, notas 

oficiais e pelo Twitter. Por quê? Pela vitória na reeleição. Para quê? Esta questão não 

é respondida. 

 Quando compararmos o funcionamento discursivo dos dois leads (sdr 5 e sdr 

6), notamos diferenças que remetem a sentidos autorizados – ou não – pela forma-

sujeito, no âmbito de cada uma das duas formações discursivas que estamos 

trabalhando: informativa e contrainformativa. Por conseguinte, percebemos que, ao 

responderem a primeira questão do lead – “quem?” –, as posições-sujeito que se 

identificam com o sujeito universal dessas FDs, nas quais se inscrevem, 

                                                
44  OBAMA e outros líderes mundiais felicitam Dilma; confira repercussão. Folha de São Paulo, 
outubro de 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1539074-obama-e-
lideres-mundiais-parabenizam-dilma-confira-repercussao.shtml>. Acesso em: 5 jun. 2016. 
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respectivamente, Folha e RBA, aparecem no discurso por meio do que Authier-Revuz 

(2004) chama de heterogeneidade mostrada – um conjunto de formas que inscrevem 

o “outro” no discurso, podendo apresentar-se tanto de forma marcada como não 

marcada. 

 Segundo a autora, nos casos em que não é detectável de forma explícita na 

materialidade da língua, a heterogeneidade apresenta-se sem estar marcada. É o que 

ocorre, por exemplo, no discurso indireto livre (DIL),45 na ironia, na imitação, na 

alusão e na reminiscência (lembrança). Por outro lado, toda vez que o “outro” 

aparece no discurso de forma explícita – uso de aspas, itálico, glosa (nota 

explicativa) e das referências – nos vemos diante da heterogeneidade mostrada 

marcada.  

No lead da RBA, a heterogeneidade enunciativa apresenta-se de forma 

marcada. Ao responder a primeira pergunta – “quem?” – o outro se marca por meio 

do uso dos discursos direto (DD)46 e indireto (DI)47 e das aspas. A ênfase em quem 

pratica a ação, nesse caso, não pode recair genericamente sobre “os líderes 

mundiais”, pois, ao colocar em funcionamento os enunciados pelos quais o 

presidente da Venezuela saúda a integração dos povos da América Latina e critica a 

oposição a RBA faz ressoar sentidos ideologicamente autorizados pela FDCI. Além 

disso, ao utilizar, no final do parágrafo, uma citação direta, ressaltando que o povo 

brasileiro, ao optar por Dilma, estaria “olhando para o futuro”, deixa-se marcada uma 

identificação do veículo com a posição ideológica representada pelos grupos 

políticos contrários a uma possível aliança político-econômica com os Estados 

Unidos.   

    Tratando do mesmo fato, o grupo Folha respondeu a primeira questão do 

lead – “quem?” – de modo a colocar a então presidenta Dilma como o sujeito 

principal da oração. Nesse caso, o outro – posição-sujeito identificada com uma 

política de maior subserviência aos Estados Unidos – aparece no discurso de forma 

                                                
45 O discurso indireto livre representa a narração dos acontecimentos de forma simultânea. Sendo 
assim, o discurso do narrador (jornalista) abarca as falas das personagens (fontes da matéria). Não 
existem “marcas” indicando a separação das falas. 
46 No discurso direto, há uma reprodução fiel da fala de Nicolás Maduro. É o que ocorre na última fala 
do presidente venezuelano, sublinhado no lead em destaque na sdr 5.  
47  Basta observarmos a utilização dos verbos: “ressaltar”, “felicitar” e “vencer” (destacados na sdr 5) 
para perceber que, no caso do discurso indireto, o jornalista utiliza-se das suas palavras para 
reproduzir o que foi dito por Maduro. 
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não marcada. O uso do discurso indireto, nesse caso, funciona de modo a fazer com 

que o destaque aos cumprimentos do presidente Barack Obama (sdr 6) produza um 

sentido cujo caráter principal seria a suposta “objetividade” na transcrição da notícia. 

Assim, a posição-sujeito característica da FDI, ao acionar a memória discursiva, 

produz um sentido de que é importante a aprovação do governo norte-americano 

sobre o processo eleitoral no Brasil. Retomam-se, assim, dizeres próprios da década 

de 1990 – época na qual os países latino-americanos aderiram às regras impostas 

pelo Consenso de Washington.   

É importante destacar que, no transcorrer do texto jornalístico da Folha, 

embora o lead faça uma referência inicial às ligações de oito presidentes, a primeira 

citação direta, remetendo às felicitações das “lideranças mundiais”, é, justamente, de 

Obama: “esperamos reforçar a colaboração para a segurança mundial e o respeito aos 

direitos humanos, assim como aprofundar a cooperação bilateral em setores como: 

educação, energia e, inclusive, comércio”. No final da citação direta de Obama é 

utilizado um hiperlink redirecionando os leitores para outra matéria, sob o título: 

“Após vitória de Dilma, Obama diz que quer fortalecer relações com o Brasil”.48 

Essa dinâmica, própria da comunicação mediada pelo computador (CMC), permite 

uma leitura não linear das matérias e, certamente, interfere na produção de sentido. 

No entanto, é importante destacarmos que, embora a “aparência de liberdade” seja 

inquestionável, no hipertexto, a rota de leitura seguirá uma estrutura, à priori, 

determinada pela matéria. 

De acordo com Ferrari (2010, p. 44), o bloco de informações interconectadas 

– hipertexto –, ao fazer uso de links, molda a rede hipertextual e permite que o leitor 

reoriente sua rota de leitura: “na internet não nos comportamos como se estivéssemos 

lendo um livro, com começo, meio e fim. Saltamos de um lugar para outro – seja na 

mesma página, em páginas diferentes, línguas distintas”. É o que ocorre com a 

matéria da Folha, mesmo considerando a estrutura referia anteriormente, pois, ao 

redirecionar o leitor a outra notícia, cujo destaque é a pretensa iniciativa do 

presidente dos Estados Unidos em estreitar os laços econômicos com o governo 

                                                
48 APÓS vitória de Dilma, Obama diz que quer fortalecer relações com o Brasil. Folha de São Paulo, 
outubro de 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1539028-com-
vitoria-de-dilma-obama-diz-que-quer-fortalecer-relacoes-com-o-brasil.shtml>. Acesso em: 5 jun. 
2016. 
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brasileiro, coloca-se em funcionamento a defesa da flexibilização do marco 

regulatório para a exploração do pré-sal.49  

 Diante do exposto, podemos compreender que o modo como cada grupo de 

mídia responde às perguntas do lead, sobretudo, a primeira delas – “quem?” –, com 

ênfase em atores sociais distintos, demonstra que não existe nenhuma garantia de 

que, ao seguirem técnicas de redação ou critérios de noticiabilidade, os grupos de 

mídia produzirão um relato isento sobre o fato. A interpretação da realidade não pode 

ser tratada de forma automatizada, pois os meios de comunicação se inscrevem em 

formações discursivas heterogêneas e as próprias posições-sujeito, presentes em cada 

FD, não são homogêneas.  

2.2. Relendo Wolf e Traquina: um olhar discursivo sobre os valores-notícia 

 Em um dos seus livros de maior referência sobre as “teorias do jornalismo” 

Traquina (2013, p. 75) ressalta a distinção, feita por Wolf, entre os valores-notícia de 

seleção e os valores-notícia de construção. É um método utilizado para elencar a sua 

própria categorização, cujo objetivo principal consiste em traçar o perfil dessa 

atividade profissional. Os valores-notícia de seleção seriam aqueles critérios 

utilizados para selecionar o que, genericamente, tem sido tratado por 

“acontecimento”; já, os de construção, seriam as qualidades de tais eventos enquanto 

notícia. Estes últimos funcionariam como “linhas-guia para a apresentação do 

material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser 

prioritário”, em um processo onde, teoricamente, ocorreria a “construção do 

acontecimento como notícia” (p. 75). 

 No capítulo anterior, quando introduzimos essa discussão, ressaltamos, com 

base nos estudos de Dela-Silva (2015), que a referida “construção do acontecimento 

como notícia” precisa ser pensada enquanto prática discursiva. A forma como 

Traquina (2013) e Wolf (1985) tratam essa questão é meramente empirista, pois não 

levam em conta as circunstâncias de enunciação e, tampouco, as diferentes posições-
                                                
49 Após a descoberta de petróleo na camada pré-sal, que fica localizada a 7 mil metros abaixo do nível 
do mar - uma área que corresponde, aproximadamente, a 200km de largura e 800km de extensão -, as 
forças políticas atuantes no Brasil - e nos Estados Unidos, por intermédio da então oposição ao 
governo Dilma - passaram a discutir as regras para a exploração desse importante recurso natural. O 
que estava em discussão era a possibilidade de diminuição do protagonismo da Petrobras - envolvida 
em escândalos de corrupção que datam desde a década de 1980, mas que, somente em 2016, passaram 
a ser de conhecimento público - e a abertura desse capital para interesses privados de grupos 
internacionais, os quais, não necessariamente, estão de acordo com a perspectiva de desenvolvimento 
pensada, inicialmente, pelo então governo Dilma. 
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sujeito que se relacionam no interior das formações discursivas. Nosso entendimento, 

como demonstrado, em parte, com a análise das primeiras seis sequências 

discursivas, é de que os valores-notícia de seleção – critérios substantivos e 

contextuais – correspondem às condições de produção; enquanto, os valores-notícia 

de construção, dizem respeito às formações discursivas.  

 A ênfase dada, inicialmente, nos critérios substantivos dos valores-notícia de 

seleção – mormente, “o impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional” e o “grau 

e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos nos acontecimentos noticiáveis” – 

demonstra que, tanto do ponto de vista da construção do corpus de pesquisa quanto 

da análise do funcionamento discursivo da cobertura das eleições presidenciais de 

2014, no Brasil, é possível pensar a teoria e a prática profissional como atividades 

consonantes, nesse primeiro momento, às circunstâncias de enunciação.  

De acordo com a categorização de Traquina (2013), os critérios substantivos 

– aqui pensados a partir dos sujeitos e da situação – resumem-se aos seguintes 

valores-notícia: a morte (número de pessoas mortas, gravidade da tragédia ou 

popularidade do falecido), a notoriedade (pessoas de elite), a proximidade (em 

termos geográficos e culturais), a relevância (fato que tenha impacto sobre a vida das 

pessoas), a novidade (furo jornalístico ou algum elemento novo sobre um fato já 

relatado), o fator tempo (gancho para falar sobre um acontecimento histórico; uma 

data específica), a notabilidade (fato envolvendo muitas pessoas ou pessoas 

conhecidas, como em desastres ambientais ou atentados) o inesperado (algo que 

ocorra repentinamente e subverta a rotina da redação), o conflito (violência física ou 

simbólica, como os casos bárbaros de estupro coletivo), a infração (fatos que 

remetam a crimes, especialmente em situações dramáticas) e o escândalo (casos de 

corrupção de grande repercussão; como o Watergate,50 nos Estados Unidos, ou a 

Operação Lava Jato, no Brasil). 

Notemos que qualquer um dos onze valores-notícia elencados pelo autor –

critérios substantivos – obedecem a regras assimiladas pelas circunstâncias de 

enunciação do jornalismo brasileiro, os quais foram naturalizados pela chamada 

“fauna jornalística”. São critérios que obedecem à forma como se constituem os 

sujeitos-jornalistas e, consequentemente, os sentidos produzidos por meio das 
                                                
50  Conhecido como o maior escândalo político ocorrido na história dos Estados Unidos, acabou 
levando à renúncia do então presidente norte-americano, Richard Nixon, do Partido Republicano.  
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notícias.  

Conforme explica Fortes (2008, p. 16-17), 
nas redações, a experiência e as amizades falam mais alto do que qualquer 
currículo acadêmico. Ou seja, mestrado e doutorado passam batidos e são 
encarados com alguma desconfiança. Isso porque, se você teve tempo 
para isso, não deve ter se dedicado bastante à vida de repórter – que, 
definitivamente, não dá muito tempo para essas adoráveis aventuras do 
conhecimento. Outra característica da fauna é a de ser submetida, em 
graus diferentes, a linhas editoriais montadas a partir de interesses alheios 
ao jornalismo. No Brasil, a imprensa é uma atividade de patrões, um 
modelo explicitamente personalista, tanto na esfera de direção, como 
entre os hierarcas das redações. Há ligações políticas implícitas nas 
relações internas, onde, com frequência, se aceitam divergências, mas não 
atos de rebeldia.  

 Para assegurar que os repórteres sigam a uma ideia fantasiosa de isenção, por 

meio da aplicação e do uso de “valores-notícia”, a maioria das redações utiliza-se de 

uma suposta “cultura jornalística”, a qual corresponderia a uma definição abstrata, 

designada como sendo a “ideologia profissional”. Nesse espaço ilusório, cuja 

materialização da ideologia se dá pelo cinismo, o jornalista apenas “relata, capta, 

reproduz ou retransmite o acontecimento” (TRAQUINA, 2013, p. 59). Segundo 

Žižek (1996, p. 314), tal ilusão, própria do fazer jornalístico contemporâneo, não 

residiria no ato de cada repórter saber o que está fazendo, mas sim do que ele pensa 

estar fazendo. Esse processo consiste no próprio fato dos jornalistas, de modo geral, 

“terem uma representação falsa da realidade social a que pertencem (sendo a 

distorção produzida, é claro, por essa mesma realidade)” (ŽIŽEK, 1996, p. 134). 

 Não espanta, portanto, que Traquina (2013, p. 60) ampare-se em estudiosos 

como Golding e Elliott (1978, grifo nosso) para afirmar que os valores-notícia 

“constituem referências claras e disponíveis a conhecimentos práticos sobre a 

natureza e os objetos das notícias”. Sob esse ponto de vista, ao seguir os referidos 

critérios, seria possível facilitar – e agilizar – o complexo processo de produção 

jornalística. No entanto, o próprio autor admite o fato de que diversos estudos na área 

demonstram que “os jornalistas têm uma enorme dificuldade em explicar o que é 

notícia, de explicar quais são os seus critérios de noticiabilidade” (TRAQUINA, 

2013, p. 60). Geralmente as respostas são vagas, como, por exemplo, a justificativa 

de que a notícia pode ser definida como aquilo que “é importante e/ou o que interessa 

ao público” (p. 60). Não se explica, todavia, como se definiria, universalmente, o que 

é importante e de interesse público se a própria interpretação sobre os valores-notícia 
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é subjetiva. 

 No fio do discurso, emergem conhecimentos que são de ordem sócio-

histórica, mesmo que o sujeito jornalista reivindique para si um conhecimento 

próprio, o qual, em tese, o diferenciaria dos demais e o habilitaria a um saber 

instintivo – não reflexivo – sobre os critérios a serem utilizados para a escolha e 

construção da notícia. Essa aparente autonomia – mesmo sendo considerada relativa 

– está determinada, principalmente, pela estrutura discursiva da forma-sujeito. 

Assim, ao pensar que segue conscientemente um conjunto de regras para a 

elaboração da notícia, o sujeito jornalista está, na verdade, acionando o pré-

construído, tal qual conceituamos no início desta tese de doutoramento.51 

 O que Traquina (2013, p. 85) entende como “o contexto do processo de 

produção das notícias” resulta, para a AD, da relação que todo sujeito jornalista 

estabelece com a língua e com a história. As experiências simbólicas – e particulares 

–, que um dado repórter institui com a sociedade na qual está inserido, materializam 

a ideologia por meio de suas palavras. Não é preciso assinar um artigo de opinião 

para estar posicionado diante do fato. Todo veículo de comunicação e, 

consequentemente, cada um dos seus funcionários, filia-se a redes de sentido, 

independente de intencionalidades ou do ato de reivindicar para si uma suposta 

posição ideológica.  

Para melhor compreender essa questão, destacamos como as relações sócio-

históricas emergem por meio dos chamados “critérios contextuais”. O primeiro 

valor-notícia deste subgrupo a ser observado é a disponibilidade. Um preceito que 

ilustra muito bem o fato de que todo sujeito jornalista não apenas é sujeito do 

processo de produção de notícia, mas também assujeitado pela lógica produtiva. Com 

base em tal critério, Traquina (2013) ressalta que cada grupo de mídia deve fazer 

uma avaliação interna sobre a necessidade de investir recursos físicos e materiais na 

cobertura de um determinado acontecimento jornalístico. Leva-se em conta, nessa 

decisão, a facilidade em reportar alguns fatos e não outros. Logo, é a possibilidade de 

obter – ou não – um retorno financeiro com a cobertura jornalística que faz com que, 

nos telejornais, por exemplo, algumas notícias sejam ilustradas com imagens – 

havendo, na maior parte das vezes, a presença de um repórter no local de transmissão 
                                                
51 A discussão sobre como estamos trabalhando com o conceito de pré-construído está explicitada na 
página 26 da presente pesquisa. 
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do acontecimento–, e outras, fiquem resumidas à leitura de uma nota ao vivo.  

Aprofundaremos essas particularidades no próximo capítulo, mas devemos 

compreender, desde já, que a decisão final é tomada com base nas relações de 

produção, as quais determinam o olhar prioritariamente mercadológico dos grupos de 

comunicação. De acordo com Marx (1978, p.78), “os valores das mercadorias estão 

na razão direta do tempo de trabalho investido na sua produção e na razão inversa 

das forças produtivas do trabalho empregado”. 

A transformação da notícia em mercadoria é, por conseguinte, um dos mais 

importantes valores inerentes aos chamados critérios de noticiabilidade. Esse fator se 

sobressai por meio dos critérios contextuais, uma vez que, tais critérios, apontam que 

o sujeito jornalista é histórico e o discurso é uma prática historicamente determinada. 

A escolha sobre o que é válido ser tomado como produto jornalístico só pode ser feita 

com base nas condições materiais necessárias para a sua produção enquanto notícia.  

Estão em causa, portanto, não só as relações de produção, mas também a 

força de trabalho empregada para alcançar o objetivo final: vender informações. Os 

demais critérios contextuais – categorizados, inicialmente, por Wolf (1985), e 

posteriormente, sistematizados pelos estudos de Traquina (2013) – se sustentam, 

portanto, na substância social que é comum a todas as notícias (mercadorias): o 

trabalho. 

Entendemos, com isso, que a lógica produtiva, que induz o raciocínio de 

escolha dos critérios contextuais, ajuda a compreender a determinação do valor 

mercadológico quando incorporado ao processo de produção de sentido. Outro valor-

notícia – o “equilíbrio” –, ao contrário do que poderia fazer supor, não está 

relacionado à defasada tese do “equilíbrio na cobertura jornalística”, mas sim a um 

fator quantitativo – uma forma clássica de expressão do aperfeiçoamento progressivo 

das forças sociais de trabalho. Com base nesse critério, os grupos de comunicação 

julgam ser possível mensurar se um dado acontecimento jornalístico “merece” 

continuar em evidência. Para tanto, levam em conta uma certa racionalização da 

atividade produtiva, cuja premissa básica parte da consideração sobre quantas vezes 

o tema já esteve em destaque.  

A natureza do enfoque contextual, como percebemos, está diretamente 

vinculada à relação valor/trabalho. Nesse espectro, situam-se, ainda, os valores-
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notícia da “visualidade”, da “concorrência” e do “dia noticioso”. O primeiro exclui a 

mídia radiofônica, pois sua preocupação central é com a imagem. “Em particular, no 

jornalismo televisivo, este valor-notícia é um fator de noticiabilidade fundamental” 

(TRAQUINA, 2013, p. 86). Os aspectos técnicos e estéticos responsáveis pela 

ilustração de um fato, como acabamos de nos referir, é o alvo das discussões que 

serão trabalhadas no capítulo 3 da presente pesquisa, contudo, é importante tecer 

alguns comentários a respeito.  

A televisão, no Brasil, já nasce, na década de 1950, com uma proposta 

exclusivamente comercial. Esse fator é inerente ao seu desenvolvimento histórico e, 

por consequência, justifica o uso da imagem como estratégia político-comercial para 

atrair a audiência. Historicamente sempre houve uma preocupação maior com os 

lucros obtidos por meio do produto televisivo – ainda que noticioso – do que com a 

profundidade dos temas abordados. Dessa forma, podemos dizer que o público foi 

alfabetizado, ao longo dos anos, de modo a naturalizar o grande número de notícias 

sensacionalistas que ocupa o espaço dos telejornais.52 

O critério da concorrência, por sua vez, “contribui para a semelhança das 

coberturas informativas entre noticiários ou jornais concorrentes” (WOLF, 1985, p. 

192). A competitividade, nesse caso, não se explica por uma relação de disputa entre 

duas forças contrárias em busca de seus públicos. Caso essa fosse a lógica adotada, 

poderíamos pensar na disposição em inovar o processo produtivo, destoando do 

critério centrado nos “personagens de elite” ou na “valoração emocional”. Na prática, 

ocorre justamente o oposto. A competitividade também influencia na elaboração do 

que se convencionou chamar de “parâmetros profissionais”. Muito semelhantes na 

forma e no conteúdo, os grupos de mídia colocam em prática um processo de 

alfabetização do público que está alicerçado pelos pilares do fazer jornalístico.  

A ilusão centrada na diferenciação contextual – própria desse modo de tratar a 

informação – se constitui com base na rotinização da atividade produtiva. Nesse 

bojo, o jornalista, tal qual qualquer outro trabalhador, muitas vezes, assume o risco 

de empregar sua força de trabalho por meio de medidas que flexibilizam sua jornada 

diária – como é o caso da utilização dos chamados “bancos de horas”. Falamos em 

                                                
52 “Sem discutir a questão da morbidez e da imoralidade envolvidas, o termo sensacionalismo poderá 
ser usado para o tratamento particular que um jornal dá a crimes, desastres, sexo, escândalos e 
monstruosidades” (MOTT apud ANGRIMANI, 1995, p.14). 
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risco porque nem sempre o trabalhador acaba por usufruir das horas a mais dedicadas 

à empresa, sendo induzido a acreditar que é preciso produzir em quantidade e 

qualidade superior a outras empresas que disputam essa fatia de mercado.   

Como podemos perceber, a concorrência é tomada como critério de seleção 

da notícia pela necessária competição entre os diferentes grupos de mídia no seio da 

sociedade capitalista. Esse critério faz parte de um mundo profissional cuja dinâmica 

se configura por meio de conflitos. Na disputa por audiência, as empresas de mídia 

valem-se da mesma lógica produtiva de qualquer outro ramo. O intercâmbio entre 

capital e trabalho, que está na base desse processo produtivo, gera uma quantidade 

adicional de informações. Esse excedente, fruto da jornada de trabalho 53  de 

repórteres que lidam, diariamente, com a competitividade, pode ser traduzido pela 

teoria da mais-valia.  

Ao tratar do tema, Marx (1978, p. 83) observa: 
Se, por exemplo, nosso fiandeiro, com o seu trabalho diário de 6 horas, 
acrescenta ao algodão um valor de 3 xelins, valor que constitui um 
equivalente exato de seu salário, em 12 horas acrescentará ao algodão um 
valor de 6 xelins e produzirá a correspondente quantidade adicional de 
fio. E, como vendeu sua força de trabalho ao capitalista, todo o valor ou 
todo o produto por ele criado pertence ao capitalista, que é dono de sua 
força de trabalho, por tempore. Por conseguinte, desembolsando 3 xelins, 
o capitalista realizará o valor de 6, pois com o desembolso de um valor no 
qual lhe cristalizam 6 horas de trabalho receberá em troca um valor no 
qual estão cristalizadas 12 horas. Se repete, diariamente, esta operação, o 
capitalista desembolsará 3 xelins por dia e embolsará 6, cuja metade 
tornará a inverter no pagamento de novos salários, enquanto a outra 
metade formará a mais-valia, pela qual o capitalista não paga equivalente 
algum. 

 A teoria da mais-valia nos ajuda a compreender esse processo, pois o sujeito 

do discurso é constituído por determinações histórico-sociais, em especial, pela 

relação estabelecida entre capital e trabalho. Sem a pretensão de nos alongarmos no 

tema, mas certos de sua importância para um melhor entendimento do que estamos 

                                                
53 Existe, evidentemente, uma disparidade entre o salário pago ao jornalista e o valor de sua produção 
intelectual. O lucro dos principais grupos de mídia é bastante superior ao valor gasto com a 
valorização de seus trabalhadores, muitos dos quais recebem quantia abaixo do piso da categoria. 
Como não existe um salário mínimo único, em todo o país, para o exercício profissional do 
jornalismo, são estabelecidos diferentes valores de remuneração nos diferentes estados, com redução 
do valor em relação às cidades do interior e capital – no Rio Grande do Sul, de acordo com o salário 
normativo 2015/2016, o piso para o interior é de R$ 1.811,40 e, para a capital, de R$ R$ 2.127,24. Já 
a média salarial nacional está em torno de R$ 2.100,00. No entanto, sobretudo, em 2009, após a 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em retirar a obrigatoriedade do diploma de jornalista para 
o exercício da função, abriram-se as portas para uma precarização maior na relação entre os donos das 
empresas de comunicação e seus funcionários (jornalistas). Muitos aceitam receber um valor abaixo 
do piso, enquadrados em funções semelhantes, para poderem se manter no mercado de trabalho.   
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expondo, ressaltamos que o jornalista, invariavelmente, trabalha para além do tempo 

necessário à execução de uma só tarefa. É comum, hoje em dia, que um mesmo 

jornalista produza extenso material para diferentes plataformas controladas por um 

mesmo conglomerado de comunicação (rádio, TV, jornal e internet). Ao colocar esse 

mesmo trabalhador para fazer diversas tarefas, que deveriam ser divididas por mais 

profissionais, o dono do grupo de mídia reduz o custo do produto (notícia) e, 

consequentemente, aumenta seus lucros.54 É o que Marx (1978) chama de “mais-

valia absoluta”. Com o uso da tecnologia, torna-se possível aumentar ainda mais a 

produção e diversificação do produto notícia, pois a empresa só passa a atuar em 

diferentes frentes graças ao trabalho dobrado de um único funcionário, sem que haja 

o aumento proporcional do seu salário. Esse processo, por sua vez, é conhecido como 

“mais-valia” relativa. 

A força de trabalho empregada e, consequentemente, a lógica produtiva da 

mercadoria notícia, que está no cerne da contextualização sobre a rotina do trabalho, 

adquire seu significado, portanto, com base na formação social capitalista. Mesmo 

que o lucro de empresas como a RBS tenha chegado a R$ 89 milhões de reais em 

2015, seus funcionários – trabalhadores jornalistas – tiveram o reajuste salarial 

negado. No dia a dia da profissão, no entanto, sofrem a pressão de todo grande 

veículo: apresentar informações novas e surpreendentes para o público. A busca pelo 

“furo jornalístico” se estabelece como elemento importante do critério de 

concorrência porque, na esteira do processo produtivo, sobressaem-se os 

“concorrentes diretos” de cada veículo de comunicação.  

Configurados como empresas capitalistas, os grupos de comunicação – 

mesmo os que são considerados alternativos – operam como espaços propícios ao 

                                                
54 Entre os anos de 2014 e 2015, o Grupo RBS demitiu 200 trabalhadores. Os jornalistas deste grupo 
de comunicação chegam a escrever cinco matérias por dia para dar conta do fechamento das edições. 
De acordo com reportagem publicada pelo jornal, “o Grupo RBS contrata assistentes de conteúdo, 
com carga horária de 8 horas/dia, que trabalham com salário bruto de R$ 1.390 realizando funções de 
jornalista. Um profissional relata que nos dois anos que trabalhou como assistente de conteúdo editava 
fotos, vídeos e fazia entrevistas. Ele conta que trabalhava na empresa enquanto estudante de 
jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, porque ‘querendo ou não, mesmo com o 
trabalho precarizado, a grande mídia dá salário e oportunidade de entrar no mercado’”. Além disso, 
nos últimos anos, foram registrados pelo menos dois casos de assédio moral. Dois jornalistas foram 
proibidos de realizarem entrevistas no gabinete do diretor-presidente do grupo, Marcelo Petrelli, 
porque não estariam “bem vestidos”. GRUPOS RBS e RIC Record precarizam trabalho de jornalistas. 
Marum, outubro de 2016. Disponível em: <http://maruim.org/2016/10/19/grupos-rbs-e-ric-record-
precarizam-trabalho-de-jornalistas/>. Acesso em: 21 out. 2016.  
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embate entre capital e trabalho. Esses fundamentos aplicam-se, também, a um último 

valor-notícia pertencente ao subgrupo dos critérios contextuais: o dia noticioso. 

Conforme alude Traquina (2013, p. 87), “os acontecimentos estão em concorrência 

com outros acontecimentos”. Notamos, com isso, que a dinâmica de disputa entre 

veículos de comunicação se estende até mesmo para o espaço onde ocorre a 

avaliação interna dos fatos que, do ponto de vista mercadológico, possuiriam “maior” 

ou “menor” noticiabilidade.  

Versando sobre o tema, Wolf (1985, p. 193) procura precisar este aspecto:  
os critérios relevantes são variáveis, embora de uma forma limitada, de 
acordo com determinados fatores. Isso significa que a <<transformação>> 
de um acontecimento em notícia é o resultado de uma ponderação entre 
avaliações relativas a elementos de peso, relevo e rigidez diferentes 
quanto aos procedimentos produtivos. 

 O mesmo autor salienta que tais valores “são avaliados nas suas relações 

recíprocas, em ligação uns com os outros, por <<conjuntos>> de factores 

hierarquizados entre si e complementares, e não isoladamente ou individualmente” 

(WOLF, 1985. p. 194). Há, contudo, o reconhecimento de que o processo de 

avaliação ao qual são submetidas as notícias se dá de forma “automática e 

inconsciente” (p. 194).  As supostas “disponibilidade” e “credibilidade” das fontes 

utilizadas pelos diferentes grupos de mídia, bem como o julgamento sobre a 

“importância” ou “interesse” de um dado acontecimento fazem mais do que, como 

ressaltou Gans (apud WOLF, 1985, p. 195), exprimirem e representarem “os 

interesses dos principais participantes na seleção e na produção da notícia”.  

Para reconhecermos que todo fator de escolha está ligado à sociedade objetiva 

– e que, portanto, passa pelo discurso do sujeito jornalista – é preciso compreender 

“a língua como sistema, mas não como sistema abstrato: a língua como ordem 

significante que se inscreve na história para fazer sentido” (ORLANDI, 1996, p. 

154). E implica, também, como estamos demonstrando, em considerar o sujeito 

jornalista enquanto sujeito histórico. Sob este ângulo de análise, podemos dizer que 

os valores-notícia contextuais fazem sobressair as condições de trabalho da atividade 

jornalística. Se, para o agricultor, tais condições podem ser determinadas, por 

exemplo, pela fertilidade do solo ou pela condição climática, na “fauna jornalística”, 

dependem  mais dos fatos capazes de atrair maiores audiências e, consequentemente, 

estarem adequados à visão de prosperidade que é própria a cada grupo de 
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comunicação. 

Nesse sentido, entendemos que, estruturadas como mercadorias produzidas 

em série e, consequentemente, visando o lucro, as notícias “são como são” devido às 

condições de produção que as colocam em funcionamento discursivo em uma dada 

realidade concreta. Decidir o que pode – e o que deve – ser noticiado, bem como o 

que não pode – e não deve – ou, ainda, o que convém e não convém chegar ao 

conhecimento do público, é uma tarefa muito mais complexa do que uma leitura 

empirista proporciona.  

Não podemos afirmar, categoricamente, que a adoção dos critérios de 

noticiabilidade leve à produção de sentido pretendida durante o processo de 

enunciação. A leitura que fazemos do mundo – e, consequentemente, a leitura que 

cada jornalista faz de si mesmo e do espaço onde trabalha – nem sempre permite uma 

“tomada de posição” consciente. Devido a não transparência das palavras, os 

sentidos podem sempre ser diferentes do que, inicialmente, se programou em uma 

reunião de pauta ou, ainda, devido ao que se objetivou construir por meio da 

utilização dos discursos diretos, indiretos ou das aspas – só para citar algumas 

possibilidades. 

Assim, quando, anteriormente, dissemos que os valores-notícia de construção 

– as “virtudes" a serem observadas no processo de elaboração da notícia – remetem 

às formações discursivas, estávamos de certa forma, chamando a atenção para 

“aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada, 

numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que 

pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2009, p. 147). Os chamados “critérios relativos ao 

público”, se definem assim; ou seja, por meio da influência que a avaliação que cada 

grupo de mídia faz de seus interlocutores (público-alvo) exerce sobre o processo de 

produção da notícia.  

De acordo com Wolf (1985, p. 190-191), a mídia – e os jornalistas, de modo 

geral, – têm poucas informações sobre os seus públicos, porque, “mesmo que os 

órgãos de informação promovam pesquisas sobre as características da audiência, seus 

hábitos e as suas preferências”, dificilmente é possível ter uma noção exata de como 

está sendo endereçada a mensagem (como está sendo posto em funcionamento o 

discurso).  
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Na visão de Wolf (1985, p. 191), não deve ser fonte de desejo do jornalismo 

ter uma dimensão real do tema, pois, o dever do repórter, seria apenas o de 

apresentar os programas noticiosos, sem procurar satisfazer o público: “quanto 

menos se debruçarem sobre o público, mais atenção podem dar às notícias”. No 

entanto, o autor manifesta certa contradição em seu julgamento, uma vez que acaba 

por reconhecer estarem encarnados pressupostos implícitos sobre o público nas 

rotinas produtivas.  

Os jornalistas, sob esta perspectiva, deveriam estar preocupados em elencar 

os critérios que seriam capazes de justificar um conhecimento empírico sobre o que, 

genericamente, identificam ser “o interesse do público”. Como já nos referimos 

anteriormente, há uma grande distância entre o que se convencionou chamar de 

interesse “do” público (relativo à audiência) e interesse público (da ordem do 

coletivo). Como bem diferenciou Chaparro (2011), enquanto o primeiro remete a 

razões emocionais (particulares), o segundo se refere a valores concretos (imateriais 

e indivisíveis).  

Ao abordar os critérios que seriam responsáveis por discernir o que seria 

interessante “para o público”, Wolf (1985) está pensando esse processo por meio de 

uma relação especular com um “outro” (o semelhante), que representa, no nível do 

imaginário, o público em potencial de um dado grupo de mídia. A teoria discursiva, 

com base na contribuição lacaniana, ajuda no trabalho de desnaturalização do sentido 

atribuído ao interesse “do” público, uma vez que, conforme explica Mariani (2003, p. 

63): 
inconsciente e linguagem têm a mesma estrutura, ou ainda, o inconsciente 
funciona como uma linguagem, à moda de uma linguagem. Nessa 
definição conjunta de sujeito e significante, compreende-se que a entrada 
do sujeito no simbólico, na linguagem, se constitui simultaneamente à 
perda do objeto. Por outro lado, ao falar, ou melhor, ao usar das palavras, 
dentre elas o “eu”, o sujeito se mostra em sua inserção na história e, 
simultaneamente, em um percurso já feito na língua, nesse deslizar de 
significados sob os significantes. 

 Em conformidade com os estudos de Mariani (2003), estamos tomando o 

sujeito jornalista (sujeito da enunciação) como o espaço em que se articulam os 

desejos conscientes e inconscientes. A referida autora explica que, para a psicanálise, 

os traços do funcionamento do inconsciente podem ser encontrados na enunciação; 

isto é, ao falarmos em sujeito jornalista (sujeito da enunciação) estamos, 

necessariamente, nos referindo ao inconsciente marcando-se na cadeia significante. 
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Mariani (2003, p. 69-70) reforça, ainda, que ao colocar em questão a “unidade do 

sujeito”, Pêcheux  

retoma da psicanálise a diferença entre o sujeito (ªje”) enquanto efeito do 
inconsciente, representado pelo significante e o sujeito (“moi” ou 
egoimaginário) que se perde no engano de se julgar como unidade. A 
cada falha, a cada lapso cometido - marcas dessa divisão inconsciente - o 
sujeito imaginariamente se reconstrói como unidade, e isso se marca na 
linguagem. Considera-se, então, como enunciação a presença do sujeito 
do inconsciente no discurso “consciente”, ou seja, o deslizamento, as 
rupturas na cadeia significante são a presença material desse sujeito do 
inconsciente. Trata-se de algo fugaz, não previsível, não controlável e que 
de algum modo mostra para o sujeito (moi) sua falta e a incompletude do 
simbólico. Algo que imediatamente é resgatado, “consertado”, re-
significado por essa instância do sujeito centrado (moi), que se representa 
(necessariamente) como unidade indivisa. 

Entendemos que é por meio desse processo, narrado por Mariani (2003), que 

se instaura uma meta em satisfazer o público. A utilização dos chamados valores-

notícia de construção cumpre um papel decisivo nesse processo, uma vez que, 

mesmo de forma ilusória, materializa o desejo do repórter (sujeito da enunciação) em 

se manter fiel à “cultura profissional”. Ávidos em satisfazer o desejo do público – 

“ou melhor, pelas opiniões que os jornalistas têm acerca do público” (WOLF, 1985, 

p. 191) – criam-se estratégias incapazes de desfazer as ambiguidades de uma decisão 

que, em verdade, é arbitrária. A busca pela “clareza” (ou qualidade) com a qual, 

teoricamente, procura-se transmitir a informação, muitas vezes, simplifica de tal 

modo o conteúdo que acaba por produzir um sentido adverso do que, em tese, era o 

objetivo inicial.  

Em sua empreitada por uma categorização menos abrangente do que a de 

Wolf (1985), da qual exploramos os critérios relativos ao público, Traquina (2013) 

elenca os cinco valores-notícia que corresponderiam mais diretamente à ideia de 

“construção da notícia”. São eles: a simplificação (evitar a ambiguidade); a 

amplificação (ampliar o acontecimento jornalístico); a relevância (possuir significado 

para o maior número de pessoas); a personalização (acentuar o valor da pessoa 

envolvida no fato); a dramatização (reforçar aspectos emocionais e conflituais) e, por 

fim, a consonância (satisfazer às expectativas do receptor a partir do conhecimento 

prévio sobre o tema).  

Em nosso entendimento, a aplicação arbitrária de cada um desses valores-

notícia de construção, ao situarem seu objeto de desejo na satisfação “do interesse do 
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público”, não fazem nada mais do que tentar antecipar-se ao acontecimento 

jornalístico.  O domínio da antecipação, nas palavras de Courtine (2009, p. 113): 
compreende  um conjunto de sequências discursivas que sucedem à sdr, 
no sentido em que certas formulações que esta última organiza em seu 
intradiscurso entretêm, em relação a formulações determinadas no 
domínio de antecipação, relações interpenetráveis como efeitos de 
antecipação.  

Assim, por meio do que estamos chamando de “a repercussão da vitória de 

Dilma Rousseff (PT)” – um dos pontos de análise que conformam o corpus 

discursivo da presente tese –, identificamos como se acentua “o caráter 

necessariamente aberto da relação que uma sdr produzida em CP determinadas 

mantém com seu interior no seio de um processo” (COURTINE, 2009, p. 113). 

Embora os sentidos produzidos pelo funcionamento discursivo das notícias 

veiculadas em cada uma das empresas de comunicação sejam diferentes, tanto RBA 

quanto Folha procuram se antecipar ao dizer do outro (público). Esse processo se dá 

por meio do uso de valores-notícia de construção, os quais denotam a imagem que 

ambos possuem de seus respectivos interlocutores e, ainda, do que, de forma diversa, 

supõem ser seu referente: o interesse do público.  

Vale ressaltar que, no estrato do corpus aqui mobilizado, a ideia de 

“mudança” se faz presente pelo funcionamento discursivo de Folha e RBA, mas, 

como passamos a demonstrar a partir de agora, por se inscreverem em formações 

discursivas antagônicas – FDI e FDCI –, o sentido produzido não é o mesmo. Com 

base em Ernst-Pereira (2003), podemos dizer que o excesso – observado no uso da 

palavra “mudança” – procura, como veremos a seguir, estabelecer a relevância dos 

saberes da FDCI por meio da repetição.  

O modo como as posições-sujeito se relacionam com a forma-sujeito 

característica de cada FD desfaz, desse modo, a ideia de que, ao construir a 

informação com base em valores-notícia – neste caso os de construção –, seria 

possível repercutir o acontecimento jornalístico de forma isenta. Para melhor 

compreender esse procedimento optamos por dividir a sdr 7 em cinco enunciados 

(e4, e5, e6, e7 e e8), conforme demonstrado abaixo: 
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sdr 7 – FDCI – matéria da RBA55 (grifos nossos)  
 
(e4) Título: Em discurso da vitória, Dilma prega diálogo e reforma política com participação 
popular 
 
(e5) Linha de apoio: Presidenta afirma que plebiscito é sua prioridade para o novo mandato e 
descarta ideia de país dividido, argumentando que calor da disputa deve ser convertido em 
debates e mudanças. 
 

(e6) Lead: A presidenta Dilma Rousseff (PT) destacou hoje (26), em seu primeiro discurso 
depois de reeleita, que ganhou da maioria do povo brasileiro um novo mandato para conduzir 
as mudanças que o país demanda. Ela escolheu de imediato a reforma política como 
prioridade para conduzir esse processo, mediante a realização de um plebiscito no qual a 
população opinará sobre o tema. "Como instrumento desta consulta, nós vamos encontrar a 
força e a legitimidade exigida neste momento de transformação para levarmos à frente a 
reforma política." 

(e7) Trecho da notícia: A maior parte da fala feita após a vitória buscou ressaltar a 
necessidade de união nacional. A presidenta reeleita começou assim a afastar a ideia 
difundida antes do fechamento das urnas, por parte da oposição, de que uma margem 
apertada de vantagem não lhe daria força para exercer um novo mandato, muito menos 
realizando mudanças. “Em lugar de ampliar divergências, de criar um fosso, tenho forte 
esperança de que a energia mobilizadora tenha preparado um bom terreno para a construção 
de pontes.” 
 

(e8) Trechos do discurso de Dilma Rousseff, que foi reproduzido, na íntegra, pela RBA:  
 
“Algumas vezes na história resultados apertados produziram mudanças mais fortes e mais 
rápidas do que vitórias muito longas. É essa a minha esperança. Ou melhor, a minha certeza 
do que vai ocorrer a partir de agora no Brasil”.  
 
“Toda eleição é uma forma de mudança, principalmente para nós, que vivemos numa das 
maiores democracias do mundo”.  
 
“Quero ser uma pessoa ainda melhor do que tenho me esforçado por ser. Esse sentimento de 
superação deve não apenas impulsionar o governo e a minha pessoa, mas toda a nação. O 
caminho é muito claro. Algumas palavras e temas dominaram esta campanha. A palavra mais 
repetida, mais dita, mais falada, mais dominante foi mudança. O tema mais amplamente 
invocado foi reforma”.   
 
“Sei que estou sendo reconduzida à presidência para fazer as grandes mudanças que a 
sociedade brasileira exige. Naquilo que meu esforço, meu papel e meu poder alcançam, 
podem ter certeza: estou pronta a responder essa convocação. Direi sim a este sentimento, 
que veio do mais profundo da alma brasileira. Sei da força e das limitações que tem qualquer 
presidente. Sei também do poder que cada presidente tem de liderar as grandes causas 
populares, e eu o farei”.  

 
                                                
55 EM discurso da vitória, Dilma prega diálogo e reforma política com participação popular. Rede 
Brasil Atual, outubro de 2014. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/em-
discurso-da-vitoria-dilma-prega-dialogo-e-reforma-politica-com-participacao-popular-3634.html>. 
Acesso em: 25 jun. 2016.  
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O título da matéria (e4) produzida pela RBA remete ao que Courtine (2009) 

chama de o “sempre-ainda” do discurso. Dessa forma, buscando colocar-se no lugar 

do público, a RBA utiliza dois critérios de noticiabilidade que, na prática, remetem ao 

efeito de sentido que pensam estar produzindo em seus leitores. Estes últimos, vale 

dizer, são, em sua maioria, possíveis eleitores de Dilma, visto que o referido grupo 

de comunicação, conforme já mencionamos, é vinculado ao movimento sindical 

ligado à CUT.  

Destarte, o valor-notícia da “personalização” passa a ser colocado em uso, 

mesmo que inconscientemente, com o objetivo de dar legitimidade à pretensa 

possibilidade de que o “diálogo” e a “reforma política”, mencionados no título, 

envolveriam, prioritariamente, os setores populares – a classe trabalhadora. No 

entanto, ao procurar fazer com que a notícia seja notada pelo público, a RBA apenas 

aciona o desejo do sujeito jornalista (sujeito da enunciação) por uma mudança 

política radical no governo. Desde 2002, momento em que Lula escreve a “carta ao 

povo brasileiro”, o PT passou a ser bastante questionado pelos movimentos sociais, 

uma vez que estabeleceu, já no seu primeiro ano de governo, uma aliança com 

setores da burguesia agrária e industrial, com vistas à governabilidade.  

Quando a linha de apoio da matéria (e5) remete à prioridade de um 

“plebiscito”, reforçando a ideia de uma possível inclinação do governo Dilma à 

participação popular, entendemos que entra em funcionamento o discurso do Outro 

(nível simbólico, que indica o desejo do inconsciente). A dimensão da alteridade 

estabelecida com o outro (o semelhante – interlocutores da RBA), por consequência, 

se manifesta pelo modo como a forma-sujeito da FDCI preenche o espaço destinado 

ao sujeito histórico e, por conseguinte, organiza o saber desta formação discursiva. 

Como a política de participação popular, no passado, foi uma das marcas das 

gestões petistas, sobretudo, ao nível estadual, o enunciado da RBA faz emergir 

sequências discursivas que se antecipam à sdr 7. Referimo-nos, pois, às propagandas 

divulgando a experiência do orçamento participativo, no início do século XXI. 

Embora a notícia da RBA não tenha feito nenhuma referência a este ou a outro 

programa político do PT, existe um entendimento, consciente, por parte dos grupos 

de mídia inscritos na FDCI, que o interesse do público resulta de informações que 

deem conta de uma guinada do governo à esquerda. 
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Observamos, ainda, que, na sdr 7, o sentido produzido com o uso da palavra 

“mudança” – momento de transformação –, evocado no terceiro enunciado em 

destaque – e repetidamente ao longo da notícia –, retoma a ideia abstrata de uma 

condução necessária às “mudanças que o país demanda” (e6). A utilização do 

pronome “ela” – critério da personalização – para se referir à reforma política como 

uma escolha pessoal da então presidenta– prioridade do governo – faz com que o 

discurso jornalístico da RBA remeta ao desejo do sujeito da enunciação (jornalista) 

deste grupo de mídia, que só entra em contato com aquilo que deseja por meio do 

que lhe revela a relação com o Outro (simbólico) e o outro (semelhante).  

Outra forma de compreendermos que o sujeito jornalista se marca no discurso 

e, consequentemente, faz notar que o que é dito por Dilma, na verdade, representa, 

no nível do intradiscurso, o que pode ser dito por meio da FDCI, é a utilização do 

discurso indireto. É o sujeito jornalista quem diz que “a maior parte da fala feita após 

a vitória buscou ressaltar a necessidade de união nacional” (e7) e prossegue: “a 

presidenta reeleita começou assim a afastar a ideia difundida antes do fechamento 

das urnas, por parte da oposição, de que uma margem apertada de vantagem não lhe 

daria força para exercer um novo mandato, muito menos realizando mudanças” (e7). 

Ao caracterizar a ação verbal que antecede esse discurso indireto, percebemos que a 

utilização do verbo auxiliar “buscou” produz um sentido – que remete a uma falha 

(um equívoco) – de que não há certeza, por parte de RBA, de que Dilma, de fato, 

conseguiu “ressaltar” a necessidade de união nacional.  

Diante do exposto, advertimos que o sujeito da enunciação (jornalista) 

considera ser de “interesse do público” apenas os trechos do discurso da vitória que 

indicam uma suposta vontade de mudança da então presidenta, quando da sua 

recondução ao cargo. No entanto, ao transcrever, ao final da matéria, a íntegra do 

discurso de Dilma, é possível identificar passagens que poderiam/deveriam – e 

conviriam – ser ditas ao público da RBA, uma vez que a crítica ao governo serve 

também como espaço de reprodução/transformação para, de fato, caminhar na 

direção da inclusão e participação popular.  

Nas duas vitórias de Lula – 2002 e 2006 – contra, respectivamente, os 

tucanos José Serra e Geraldo Alckmin, a margem de votos foi bastante confortável 

em favor do petista durante o segundo turno: 61,27% contra 38,73%, na primeira 
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disputa, e 60,83% contra 39,17%, na segunda. Nas eleições de 2010, Dilma chegou à 

presidência da República com uma diferença de votos mais apertada. Foram 59,05% 

contra 43,95% para o então candidato José Serra (PSDB).56 Os trechos da fala de 

Dilma ao público (e8) carregam saberes próprios das eleições anteriores, acionando-

os por meio do interdiscurso. Além disso, demonstram que a ideia de “mudança” não 

é transparente, pois, nesse sentido, seria possível “mudar sem mudar”.  

Reconhecer que a disputa foi mais acirrada do que nos anos anteriores – 

“algumas vezes na história resultados apertados produziram mudanças mais fortes e 

mais rápidas do que vitórias muito longas” (e8) – coloca em funcionamento um 

discurso de conciliação. A notícia produzida pela RBA procura dar legitimidade a 

essa decisão e, portanto, enfatiza apenas os “aspectos positivos” que a suposta 

literalidade da palavra mudança poderia indicar.  

Primeiramente, Dilma diz que “toda eleição é uma forma de mudança”; 

depois, se mostra aberta aos apelos das ruas (mesmo sem evidenciar quais apelos 

seriam esses) – “algumas palavras e temas dominaram esta campanha. A palavra 

mais repetida, mais dita, mais falada, mais dominante foi mudança. O tema mais 

amplamente invocado foi reforma”. Ela revela, com isso, uma concordância tácita 

com as mudanças que, mais tarde revelaram apontar para uma política de 

austeridade, penalizando a classe trabalhadora: “sei que estou sendo reconduzida à 

presidência para fazer as grandes mudanças que a sociedade brasileira exige” (grifo 

nosso).  

Não houve, por parte da RBA, nenhuma problematização sobre os rumos que 

a economia poderia tomar. O referido grupo de mídia silenciou pontos fundamentais 

do discurso da então presidenta, pois, ao marcar-se por meio do discurso indireto, no 

texto jornalístico, permitiu que a posição-sujeito historicamente determinada pela 

FDCI não conseguisse fugir à sobredeterminação do desejo inconsciente. É dessa 

forma, portanto, que o “interesse do público”, mormente representado pelos critérios 

da personalização e consonância, se materializa por meio de uma ilusória guinada do 

governo em direção à participação popular.  

A sdr 8, abaixo assinalada, denuncia o silenciamento – no sentido  dado por 

Orlandi (2007) – das políticas de contingenciamento que vieram a ser adotadas 
                                                
56  Ver resultados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores>. Acesso em: 25 jun. 2016. 
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posteriormente. Conforme lembra a referida autora: “aí entra toda a questão de 

‘tomar a palavra, ‘tirar’ a palavra, obrigar a dizer, fazer calar, silenciar etc.” (p. 29). 

A RBA calou quanto aos resultados práticos da escolha do então ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, para colocar em prática o “ajuste fiscal”. Os trabalhadores não foram 

alertados sobre a possível aprovação das medidas provisórias 664 e 665, que 

impactaram diretamente em benefícios previdenciários como o auxílio-doença, o 

abono salarial e o seguro desemprego. 

 

sdr 8 - FDCI57 (grifos nossos) 

Vamos dar mais impulso à atividade econômica em todos os setores, em especial no setor 
industrial. Quero a participação, a parceria de todos os setores produtivos e financeiros nessa 
tarefa, que é responsabilidade de cada um de nós, brasileiros e brasileiras. Seguirei 
combatendo com rigor a inflação e avançando no terreno da atividade fiscal. Vou 
estimular o mais rápido possível o diálogo e a parceria com todas as forças produtivas do 
nosso país. Antes mesmo do início do meu próximo governo eu prosseguirei nessa 
tarefa. 

 

O “avanço no terreno da atividade fiscal”, conforme prometido, veio cedo. 

No dia 30 de dezembro de 2014, a então presidenta Dilma editou as duas medidas 

provisórias citadas, agindo na contramão do interesse do movimento sindical. Ao 

construir a matéria sem retirar da íntegra do discurso de Dilma nenhuma citação que 

remetesse aos riscos de tal ajuste, o sentido produzido pelo discurso jornalístico da 

RBA deixou em suspenso a discussão sobre uma possível admissão de políticas 

desfavoráveis ao interesse público (coletivo). Pelo contrário, o sujeito da enunciação 

(jornalista) pôs em funcionamento um discurso, cujos sentidos, ilusoriamente, 

apontariam para a possibilidade de uma reforma política e de mais participação 

popular. 

Diferente da RBA, que não se reivindica “imparcial”, a Folha, além de utilizar 

os mesmos subjetivos critérios de noticiabilidade, se diz “isenta”, recorrendo a 

procedimentos próprios para legitimar essa “tomada de posição”. Seus jornalistas são 

disciplinados, desde o início, pelo manual de redação da empresa. A narrativa 

respeita, portanto, técnicas de padronização e de estilo próprias do grupo Folha. Um 

dos recursos mais utilizados pelo jornal, no ambiente on line, é a hipermodalidade. 

Por meio do uso de links, como passamos a ver a partir de agora, ocorre a tentativa 

                                                
57 EM discurso, op. cit. 
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deste veículo de antecipar-se ao seu público leitor.	 Optamos, mais uma vez, por 

dividir esta sdr em cinco enunciados (e9, e10, e11, e12 e e13), pois entendemos que 

ajuda na compreensão da análise. 

Tal qual ocorre na matéria da RBA, é bastante expressiva a ideia de mudança 

no texto da Folha (sdr 9). O uso de valores-notícia como a personalização e a 

consonância, desta vez, no entanto, não dão ênfase em uma possível reforma política 

e de uma suposta participação popular. No caso da Folha, existem algumas 

particularidades, expressas em seu manual, que interagem de forma singular com os 

critérios de noticiabilidade. 

 

sdr 9 - matéria da Folha58 (grifos nossos) 
 
(e9) Título: 'Quero ser uma presidenta melhor do que fui até agora', diz Dilma Rousseff 
 
(e10) Lead: No primeiro discurso após ser reeleita presidente da República, Dilma 
Rousseff exaltou o ex-presidente Lula e afirmou neste domingo (26) que quer ser uma 
governante melhor do que "foi até agora". 
 
(e11) Trecho da notícia: Dilma Rousseff venceu o pleito com um resultado apertado, o mais 
acirrado da história. Ela teve 51,63% dos votos, quando 99,91% das urnas já tinham sido 
apuradas, à frente de Aécio Neves, com 48,37%. 
 
(e12) Citações diretas: 

"Prometo ser uma presidenta muito melhor do que fui até agora. Quero ser uma pessoa 
ainda melhor do que eu tenho me esforçado para ser. Esse sentimento de superação deve ser 
para transformar não só da minha pessoa, mas de toda a nação", afirmou a presidente 
reeleita, que não mencionou Aécio em sua fala. 
 
"Entendo, sim, que elas (as eleições) mobilizaram ideias e emoções contraditórias, mas 
movidas por sentimentos comuns: a busca por um futuro melhor para o país", afirmou. 
 
“Meu compromisso, como ficou claro durante toda a campanha, é deflagrar essa reforma, 
que deve ser realizada por meio de uma consulta popular", afirmou. "Como instrumento 
dessa consulta, o plebiscito, nós vamos encontrar a força e a legitimidade exigida neste 
momento de transformação para levarmos à frente a reforma política." 

 
(e13) Citação indireta:  
 
Dilma afirmou que o tema mais falado durante a corrida presidencial foi "mudança", o que 
atenderá com a "mais importante das reformas" sem "esquecer das demais". 
 

                                                
58 'QUERO ser uma presidenta melhor do que fui até agora', diz Dilma Rousseff. Folha de São Paulo, 
outubro de 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1538781-quero-ser-
uma-presidenta-melhor-do-que-fui-ate-agora-diz-dilma-rousseff.shtml >. Acesso em: 25 jun. 2016. 
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 O uso de uma citação direta logo no título (e9) marca a personalização do 

acontecimento jornalístico – algo que é possível identificar mesmo no nível de uma 

análise empírica. Todavia, como estamos demonstrando, não existem regras 

universais capazes de dar o mesmo (e único) sentido – supostamente isento – a um 

dado acontecimento jornalístico. Já na manchete da referida matéria, podemos notar 

a contradição inerente à busca da Folha pelo que chama de objetividade jornalística. 

De acordo com o seu próprio Manual de Redação: 
A dinâmica das relações entre instituições e seus integrantes (como 
convenções nacionais partidárias) deve ser mediada pela análise e pela 
visão de conjunto. Esse procedimento visa evitar que o jornal se 
transforme em porta-voz involuntário e intermitente de interesses 
políticos ou que sobrevalorize notícias a respeito do mundo institucional 
da política, como as discussões teóricas entre membros do governo. As 
reportagens produzidas a partir de análise original nascem de 
percepções pertinentes capazes de reunir numa mesma interpretação 
acontecimentos diversos ou distantes entre si, mas de grande relevância 
para a compreensão da realidade (MANUAL DA REDAÇÃO, 2005, grifo 
nosso, p. 22).  

A ideia de originalidade, conforme elucida a Folha, “é a maneira pela qual o 

jornal pode surpreender e inquietar o leitor, bem como pôr em xeque ideias feitas” (p. 

23). Segundo o mesmo manual, ao comprar os serviços da Folha, o leitor estaria 

estabelecendo um “pacto de interlocução”, com o objetivo de “enriquecer sua 

opinião e seu conhecimento dos fatos”. Na verdade, esse “acordo tácito” entre 

veículo e leitores, com vistas a melhor compreensão do acontecimento jornalístico, 

corresponde, por meio da prática discursiva, ao desejo do próprio sujeito jornalista, 

que materializa, na linguagem, a ideologia que lhe é constitutiva.  

 Basta compararmos o primeiro enunciado da sdr 7 com o da sdr 9 para 

percebermos que, embora RBA e Folha pautem-se pelo mesmo critério de 

noticiabilidade – a personalização –, valorizando o discurso de Dilma após a vitória 

nas eleições, os sentidos produzidos diferem completamente. Enquanto RBA ressalta, 

por meio de discurso indireto, uma suposta intenção de Dilma em “promover a 

reforma política, com participação popular” (e4), o grupo Folha, por seu turno, dá 

ênfase à intenção de Dilma em “querer ser uma presidenta melhor (do) que havia 

sido até então” (e9).  

O fato de ambos recorrerem a um “saber próprio” quando formulam seus 

enunciados – o discurso de Dilma Rousseff ao ser reconduzida à presidência – não 

assegura uma unidade de sentidos. A identificação imaginária das posições-sujeito 
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que se relacionam com o sujeito universal das FDs informativa e contrainformativa 

remete ao modo como é mobilizado o interdiscurso. Esse espaço saturado de sentidos 

disponibiliza os dizeres que cada grupo de mídia aciona ao colocar em prática uma 

luta ideológica, que é determinante para a inscrição nas diferentes formações 

discursivas. Trata-se, como temos assinalado, do resultado da relação estabelecida 

entre a forma-sujeito e as respectivas posições inscritas na FD correspondente.  

Assim, podemos dizer que a posição-sujeito característica da FDI – o “bom 

sujeito” –, em sua prática discursiva, ao ser atravessado pelo inconsciente, destaca 

uma possível guinada do governo à esquerda. Contudo, no caso do “bom sujeito” 

inscrito na FDI, o desejo do sujeito jornalista remete à necessidade de mudança da 

própria presidenta – como indica o uso da conjunção comparativa “que” já no título 

da notícia assinada pela Folha (sdr 9). O lide da matéria (e10) reafirma essa 

necessidade por meio do uso de três links. Conforme aponta Ferrari (2010, p. 153), 

“o percurso da navegação entre sites diferentes ou dentro de um mesmo site também 

produz sentidos para o leitor e interferem na construção do sentido final”.  

Diferente do que fez RBA¸ o grupo Folha preferiu mover para um outro espaço, 

dentro do seu site, a íntegra do pronunciamento de Dilma. Além disso, enfatizou por 

meio de um link – designado pelas palavras: “reeleita presidente” (e10) – que esta 

teria sido a disputa mais acirrada da história do Brasil. O último link presente no lead 

– Dilma Rousseff – faz com que, ao acioná-lo, o usuário retorne para a página 

especial da Folha com toda a cobertura das eleições. Esses três elementos podem ser 

pensados por meio da prática discursiva, de modo a produzir sentidos diferentes a 

partir dos percursos que cada usuário constrói com a sua navegação no site.  

Conforme explica Ferrari (2010, p. 153): 
um usuário pode, por exemplo, navegar por todos os links oferecidos num 
site, enquanto outro pode fazer uma navegação espontânea sem seguir os 
caminhos oferecidos pelo autor. Os dois terão diferentes “textos lidos” 
como resultado final de sua navegação, diferentes construções de sentido 
do mesmo site. Mesmo que o planejamento da navegação leve em conta 
os interesses do usuário e que as sequências de percursos potenciais sejam 
antecipadas pelo autor/designer, o sentido final que o leitor constrói não 
pode ser totalmente previsto pelo autor. 

As sequências discursivas que antecedem a sdr 9, por conseguinte, emergem 

por meio de uma forma própria de construção da notícia – de ordem estilística –, cujo 

“diferencial” (suposta análise original do fato) não foge à primeira modalidade da 

qual nos fala Pêcheux (2009). Ao caracterizar o discurso do “bom sujeito”, o autor 
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nos diz que “consiste numa superposição (um recobrimento) entre o sujeito da 

enunciação e o sujeito universal, de modo que a ‘tomada de posição’ do sujeito 

realiza seu assujeitamento sobre a forma de ‘livremente consentido’” (p. 199). O 

destaque para o fato de que “Dilma Rousseff venceu o pleito com um resultado 

apertado, o mais acirrado da história”, apresentado também no corpo da notícia 

(e11), procura reforçar o caminho previamente antecipado por essa sequência 

discursiva, onde o leitor tem a informação reforçada com a notícia oferecida pelo 

link. 

O uso das citações diretas na matéria da Folha aponta, como no caso da RBA, 

para uma necessidade de “mudança”, mas, ao contrário do que ocorre na sdr 7, as 

citações diretas utilizadas na notícia da Folha (sdr 9), demonstram, por meio dos 

verbos introdutores de opinião, o caráter “positivo” desse desejo do sujeito jornalista. 

Muito embora, em AD, o sentido não se produza a priori, não há como negar a 

influência dos verbos introdutores de opinião para o jornalismo. Mesmo correndo o 

risco de apresentar algumas obviedades, sobretudo, no que tange à teoria do discurso, 

compreendemos ser necessário deslocar esta compreensão para o âmbito da 

formação jornalística e chamar a atenção para este processo, uma vez que esta 

tomada de posição, em nosso entendimento, contribui para que o jornalista 

compreenda melhor a produção de sentidos.  

Assim, em conformidade com Marcuschi (2007), acreditamos que a utilização 

de tais verbos causam diferentes impactos no texto. O verbo “afirmar”, por exemplo, 

é indicador de uma afirmação positiva. Nas palavras do autor: 
A questão central aqui colocada é a de se saber até que ponto é possível 
informar a opinião de alguém sem ao mesmo tempo interpretá-la de 
alguma forma ou em alguma direção. Tudo se resume no seguinte: qual a 
diferença entre se relatar que alguém “disse” algo ou que alguém 
“declarou”, “enfatizou”, “confirmou”, “reiterou”, “revelou”, “advertiu”, 
“contou”, “condenou”, “elogiou”, “confessou”, “achou” isso ou aquilo 
com seu discurso? A hipótese que tento defender é a de que a ação desses 
verbos hierarquiza, reforça, discrimina, classifica, etc. os autores das 
respectivas opiniões relatadas. (MARCUSCHI, 2007, grifo nosso, p. 
158) 

Considerando o uso do verbo “afirmar” nas citações diretas que remetem ao 

discurso da então presidenta, compreendemos que a ideia de uma mudança positiva 

(para melhor) está personificada pelo critério de noticiabilidade. Assim, desejante 

dessa mudança, o sujeito jornalista da Folha (o bom sujeito) faz ressoar o 
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entendimento de que a transformação política, mesmo no nível do inconsciente, só 

poderia se dar, de forma plena, com a eleição de Aécio. O uso do critério da 

consonância – ou seja, atender às expectativas dos leitores por meio da inserção de 

uma “novidade”: o reconhecimento de Dilma sobre as suas falhas – ocorre como um 

efeito de sentido da prática discursiva do sujeito jornalista da Folha, que coloca em 

funcionamento discursivo o desejo pelo fim do governo de Dilma. Mesmo que a 

matéria do grupo Folha cite a suposta intenção da então presidenta em realizar uma 

reforma política – com participação popular, e, ainda, combate à corrupção – o uso 

de uma citação indireta, ao final do texto, remonta à importância de não esquecer “as 

outras reformas” (e13).  

Todavia, tal qual ocorre na matéria da RBA, não se faz nenhuma referência ao 

projeto de ajuste fiscal, que, em dezembro de 2014 (sdr 8), veio a entrar em vigor. 

Esse seria um aspecto importante de ser abordado, sobretudo, se considerarmos o uso 

dos subjetivos “critérios de noticiabilidade”. Como explica Traquina (2013, p. 89), 

com base no valor-notícia da relevância, “quanto mais ‘sentido’ a notícia dá ao 

acontecimento, mais hipóteses tem de ser notada”.  

Percebemos, com isso, que a utilização dos critérios de noticiabilidade – como 

a “personalização” e a “consonância” – não asseguram uma produção de sentido 

“isenta”; ao contrário, os sentidos produzidos se mostraram ideologicamente opostos. 

Assim, ao colocar em funcionamento pelo menos duas formações discursivas – FDI e 

FDCI – o jornalismo brasileiro demonstra, no âmbito da primeira modalidade da qual 

nos fala Pêcheux – do bom sujeito – que as posições-sujeito características de cada 

formação discursiva se relacionam de modo singular com o sujeito universal. Vale 

ressaltar, ainda, que, a partir de agora, para melhor entendimento, passaremos a 

designar as posições-sujeitos que mais se identificam com as forma-sujeito das 

formações discursivas informativa e contrainformativa, respectivamente, como: 

P1FDI e P1FDCI. 

2.3. O sujeito jornalista: ser “bom” ou “mau” é uma questão de posição 

Dissemos, desde o início, que, cada uma das formações discursivas que estão 

em disputa no jornalismo brasileiro, abriga, pelo menos, duas posições-sujeito. Com 

isso, reconhecemos que, para além das posições-sujeito que se identificam com o 

sujeito universal de cada uma das formações discursivas informativa e 
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contrainformativa (P1FDI e P1FDCI), existem pelo menos mais uma atuando no 

interior de cada FD (P2FDI e P2FDCI). É o que atesta a segunda modalidade da qual 

nos fala Pêcheux (2009, p. 199): “discurso no qual o sujeito da enunciação ‘se volta’ 

contra o sujeito universal por meio de uma ‘tomada de posição’ que consiste, desta 

vez, em uma separação”. Tal distanciamento, como bem pontuou o referido autor, se 

apresenta em relação ao sujeito universal por meio de traços linguísticos.  

 Para melhor entender esse processo, que desmistifica qualquer suposta ideia 

de homogeneidade no discurso jornalístico, basta avaliar como RBA e Folha 

noticiaram o acirramento da disputa eleitoral – mais um ponto concernente ao 

dispositivo analítico da presente tese. É importante dizer que o sujeito jornalista – 

concebido a partir das posições que ocupa em sua relação com a forma-sujeito – 

pode tanto se identificar como se contraidentificar nas diferentes passagens de um 

texto noticioso.  

Não queremos, com isso, oferecer uma visão dicotômica sobre o tema, mas 

consideramos necessário enfatizar que as duas posições em destaque, ao 

relacionarem-se com as formas-sujeito das respectivas FDS, permitem compreender 

que jamais será possível determinar, de antemão, o sentido a ser produzido por uma 

notícia em qualquer veículo de mídia – seja ele hegemônico ou contra-hegemônico. 

A sdr 10, apresentada logo abaixo, apresenta marcas de um discurso que se 

contraidentifica com o sujeito universal da FDCI; conforme destacamos em negrito. 

 

sdr 10 - FDCI (grifos nossos) 

Uma das eleições mais acirradas e imprevisíveis desde a redemocratização. Ninguém 
poderia prever a vitória de Dilma Rousseff (PT), que garantiu ontem (26) mais quatro 
anos à frente do Palácio do Planalto numa votação apertada contra Aécio Neves (PSDB). O 
duelo entre a petista e o tucano, porém, vencido pela presidenta por uma vantagem de 
apenas 3,28 pontos percentuais, foi apenas o capítulo final de um pleito marcado pela 
incerteza.59  
 

 Estamos chamando a atenção, com isso, para o fato de que o jornalista, em 

sua formação acadêmica, precisa ser capaz de compreender como e por que o 

referido lead, embora pudesse ter sido publicado em qualquer um dos veículos de 

                                                
59 ELEIÇÃO 2014 fica marcada como uma das mais acirradas e imprevisíveis da história. Rede Brasil 
Atual, outubro de 2014. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/acirrada-e-
imprevisivel-relembre-os-episodios-das-eleicoes-presidenciais-de-2014-9295.html>. Acesso em: 27 
jul. 2016. 
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mídia, produz um dado sentido – não um sentido qualquer – na media da sua 

discursivização. O foco de interesse da matéria está na incerteza da vitória de Dilma, 

promovendo um distanciamento sobre o que o sujeito universal da FDCI poderia dar 

a pensar. O enunciado: “ninguém poderia prever a vitória de Dilma Rousseff (PT)” 

se materializa pela denegação de um resultado que, sob uma “tomada de posição” 

própria do “bom sujeito”, poderia ser reportado como uma evidência ideológica.  

 Nas palavras de Indursky (1990, p120): 
a denegação discursiva é aquela que incide sobre um elemento do saber 
próprio à FD que afeta o sujeito do discurso. Ou seja, a denegação 
discursiva relaciona-se com a interioridade da FD e com o modo como o 
sujeito com ela se relaciona. Assim, seu efeito não é polêmico. Ao incidir 
sobre um elemento de saber que pode ser dito pelo sujeito do discurso 
mas que, mesmo assim, por ele é negado, tal elemento permanece 
recalcado na FD, manifestando-se em seu discurso apenas através da 
modalidade negativa. 

Na sdr em questão, “o mau sujeito” se contraidentifica com a formação 

discursiva em que se inscreve o interdiscurso e, por isso, acaba negando algo que 

poderia ser afirmado; isto é, que a militância do partido, por exemplo, acreditava na 

reeleição e, portanto, poderia prever um resultado positivo. Fosse um enunciado 

posto em funcionamento discursivo pelo “bom sujeito”, o destaque seria outro e, 

consequentemente, o sentido produzido ao reportar a vitória de Dilma também. As 

campanhas eleitorais, de modo geral, sustentam-se na ideia de uma convicção na 

vitória. Uma matéria que, mesmo após a vitória da candidata que defende, traz como 

destaque a dúvida e a margem apertada da vitória se enquadraria muito mais em 

veículos que defendiam a candidatura reprovada nas urnas. O destaque, nesse caso, 

fica por conta não da vitória, em si, mas do quanto o resultado não foi tão 

significativo. Nega-se que a vitória é o mais importante a ser noticiado e não “a 

pequena margem” que assegurou a conquista da petista. 

 Compreendemos, assim, que a notícia – enquanto prática discursiva – resulta 

de uma série de relações heterogêneas entre as posições-sujeito que atuam no interior 

de uma dada FD. Não há uma única posição-sujeito atuando no discurso jornalístico 

da RBA, mas sim uma possibilidade de sentidos a serem produzidos a depender do 

modo como se constroem os enunciados nessa complexa relação.  É por meio desse 

processo que conseguimos entender como o sujeito da enunciação se marca na sdr 10 

e, consequentemente, atestamos sua contestação à forma-sujeito da FDCI. Por outro 

lado, conforme demonstra o conjunto de enunciados da sdr 11 – apresentados logo 
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abaixo –, sempre existirá a possibilidade desse mesmo sujeito realizar seu 

assujeitamento. 

 
sdr 11 - FDCI60 (grifos nossos) 
 
Enunciados relativos à primeira modalidade – o “bom sujeito” (P1FDCI) 
 
(e14) Em 12 de junho, dia de abertura da Copa do Mundo, a Folha de S. 
Paulo estampou em sua capa a seguinte manchete: “Copa começa hoje com seleção em 
alta e organização em baixa”. Poucas vezes um exercício de futurologia foi tão infeliz: 
após uma campanha sofrível, o esquadrão de Luiz Felipe Scolari seria derrotado por 7 a 1 
pela Alemanha no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na maior goleada já sofrida pelo 
Brasil na história do futebol. O torneio, porém, ocorreria sem maiores percalços 
organizativos, aproximando-se muito mais do slogan governamental “Copa das Copas” 
do que do fiasco falsamente anunciado pela oposição e por meios de comunicação. 
 
(e15) Em 25 de julho, o banco espanhol Santander enviou aos seus clientes de alto 
rendimento uma carta em que demonstrava preocupação com a situação econômica do 
país caso Dilma Rousseff (PT) fosse reeleita como presidenta da República. “Se a 
presidente se estabilizar e voltar a subir nas pesquisas, um cenário de reversão pode surgir. O 
câmbio voltaria a se desvalorizar, juros longos retomariam alta e o índice Bovespa cairia, 
revertendo parte das altas recentes. Esse último cenário estaria mais de acordo com a 
deterioração de nossos fundamentos macroeconômicos.”.  
 
(e16) Em resposta aos diretores do Santander, o ex-presidente Lula condenou a 
interferência de instituições financeiras estrangeiras na disputa eleitoral e declarou que 
o banco jamais lucrou em outros países como no Brasil. A divulgação da carta do 
Santander, porém, serviu como exemplo da ação coordenada de instituições financeiras 
e grupos de investimento contra a candidatura petista – e em favor dos representantes 
dos princípios econômicos liberais. 
 
(e17) Antes, consultorias haviam divulgados relatórios sobre a “tragédia” que se abateria 
sobre o país num próximo mandato de Dilma. Uma delas, Empiricus Research, disse em 
relatórios intitulados “Como se proteger da Dilma” e “Fim do Brasil?” que a reeleição da 
presidenta colocaria a economia brasileira em grave risco. As oscilações da Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa) ao sabor das pesquisas eleitorais também revelaram 
como o “mercado” se comportou diante da expectativa eleitoral. Quando Aécio Neves 
(PSDB) aparecia na frente, o índice Bovespa subia. Quando Dilma assumia a dianteira, caía. 
A bolsa também oscilou vertiginosamente com a morte de Eduardo Campos e as expectativas 
sobre como o acidente ajudaria na derrota do PT. 
 
 Em todos os trechos destacados na sdr 11, embora sabendo que não existe 

uma identificação 100% com o sujeito histórico, há, aqui, uma espécie de 

sobreposição do sujeito histórico sobre o sujeito da enunciação, sendo este último 

representado de forma abstrata, na assinatura da matéria, por “Redação RBA”. A 

crítica dirigida por RBA à Folha (e14) é representativa da relação de forças presente 

                                                
60 ELEIÇÃO 2014, op. cit. 
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no jornalismo brasileiro, a qual pode ser identificada, justamente, pelo modo como se 

marca no discurso. Notemos que o julgamento do grupo Folha ao governo reaparece 

no texto da RBA como um efeito de pré-construído. Sua materialização, por meio da 

notícia, se dá pelo uso de uma conjunção adversativa: “o torneio, porém, ocorreria 

sem maiores percalços organizativos, aproximando-se muito mais do slogan 

governamental ‘Copa das Copas’ do que do fiasco falsamente anunciado pela 

oposição e por meios de comunicação”.  

Devemos observar, com atenção, como os já-ditos estão sendo, aqui, 

retomados. Os enunciados 15 e 16 são representativos da forma como o “bom 

sujeito” interage com o sujeito universal da FDCI.  Conforme explica Orlandi (2007, 

p. 73), “ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas 

indesejáveis, em uma situação discursiva dada”. É o que podemos notar a partir da 

análise dos referidos trechos da matéria. Ao tratar da crítica do ex-presidente Lula à 

“interferência de instituições financeiras estrangeiras na disputa eleitoral” sem 

problematizar sua afirmação de que “o banco jamais lucrou em outros países como 

no Brasil”, RBA instala o que Orlandi (2007) chama de “anti-implícito” – dizer “x” 

para não (deixar) dizer “y”.      

No enunciado 16, como podemos perceber, há um “não-dito” excluído pelo 

‘bom sujeito” ao relacionar-se com a forma-sujeito da FDCI. Vejamos, novamente – 

e com maior atenção – a seguinte afirmativa: “a divulgação da carta do Santander, 

porém, serviu como exemplo da ação coordenada de instituições financeiras e grupos 

de investimento contra a candidatura petista – e em favor dos representantes dos 

princípios econômicos liberais” (grifo nosso). Há, nessa passagem da matéria, um 

recorte entre o que se diz e o que não se diz. Ora, se o governo de Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB) elaborou e implantou o tripé básico da economia brasileira 

(superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante), quem, de fato, o 

consolidou, foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o qual, aliás, se define 

como um político liberal convicto.61  

 Ao contrário do que dá a entender a matéria da RBA – apontando a 

                                                
61 Ver matéria publicada pelo site Valor Econômico, na qual Lula se assume liberal. "Dilma é muito 
mais de esquerda do que eu", afirma Lula. São Paulo. Valor Econômico. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/politica/4402146/dilma-e-muito-mais-de-esquerda-do-que-eu-afirma-lula>. 
Acesso em 27 jul 2016. 
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candidatura de Aécio Neves como “representante dos princípios econômicos liberais” 

–, o segundo turno das eleições de 2014 esteve marcado por duas candidaturas 

comprometidas com os mandamentos da macroeconomia neoliberal. Certamente o 

governo Dilma, em dada conjuntura, tomou medidas díspares – ora de caráter 

restritivo, ora expansivo –, mas, mesmo adotando uma espécie de “combinação” 

entre os receituários neoliberal e keynesiano, em seu primeiro mandato, a crise 

política enfrentada por seu governo acabou revelando uma forte suscetibilidade ao 

liberalismo clássico. 

 Notemos que, o sentido produzido pelo conjunto de enunciados da sdr 11 

revela a determinação do sujeito da enunciação (Redação RBA) pelo sujeito 

universal. No último enunciado selecionado (e17) podemos perceber, mais uma vez, 

a tentativa de colocar a candidatura petista como uma possível “alternativa ao 

mercado”, quando, na verdade, a propalada “tragédia”, divulgada nas pesquisas 

tendenciosas ao candidato tucano, estavam a demonstrar qual candidato – no âmbito 

da macroeconomia neoliberal – melhor corresponderia aos anseios do sistema 

financeiro. A construção do lead (sdr 10) – com destaque para o “acirramento da 

disputa eleitoral” – nos permite compreender uma relação dialética entre o “mau” e o 

“bom” sujeito, mesmo este último hegemonizando o espaço de construção de sentido 

no referido texto noticioso.  

 Não há, em nenhum momento, uma desidentificação com a forma-sujeito – 

“uma tomada de posição não-subjetiva” (PÊCHEUX, 2009, p. 201) –; o que 

remeteria a uma ruptura com a FDCI. Podemos perceber, no entanto, a passagem de 

uma certa rejeição à forma-sujeito – por meio do lead (sdr 10) – para uma ligação 

com o sujeito histórico da referida formação discursiva. O conjunto de enunciados 

presentes na sdr 11 aponta, por conseguinte, um assujeitamento “em plena liberdade” 

ao sujeito histórico característico da FDCI. Esse fenômeno é resultado da 

heterogeneidade marcada no discurso jornalístico brasileiro (DJB), uma vez que tal 

matéria – assinada por Redação RBA – sugere que existem duas posições-sujeito 

atuando na FDCI. É bom ressaltar que, no texto jornalístico em questão, o “mau 

sujeito” não hegemoniza a produção de sentido, mesmo que interfira na sua 

produção. 

Quando passamos a analisar o texto produzido pelo grupo Folha (sdr 12), que 
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também tratou do acirramento da disputa eleitoral, notamos que, embora os dois 

grupos de comunicação em análise possam, mesmo que inconscientemente, pautar-se 

pelos mesmos valores-notícia – relevância, notabilidade, amplificação e 

personalização – os sentidos produzidos podem divergir sistematicamente.  

Vejamos como a Folha construiu o lead de sua matéria:  

 

sdr 12 – FDI (grifos nossos) 
 
Na disputa presidencial mais acirrada da história, Dilma Rousseff (PT) é reeleita 
presidente do Brasil. Com vitória apertada em Minas (52% dos votos), a petista perdeu 
em São Paulo: teve 35%, ante 64% de Aécio Neves (PSDB).62 

 

A construção do texto é muito semelhante à da RBA. O foco da matéria está 

no acirramento da disputa, na “vitória apertada”. Neste caso, no entanto, ao destacar-

se o acirramento da disputa eleitoral, é oferecido um link (primeiro grifo da sdr 12) 

para outra matéria, cujo destaque está na pequena margem de votos que assegurou a 

vitória da candidata petista. Novamente chamamos a atenção para o fato de que, do 

ponto de vista estritamente técnico, esta construção textual caberia em qualquer um 

dos grupos de comunicação. Mas uma notícia, assim como qualquer outro texto, não 

se apresenta de modo transparente. Ela produz sentido na relação com a sua 

exterioridade e, no caso de uma matéria jornalística, os sentidos possíveis emergem 

do conjunto de enunciados que a compõem. Abaixo destacamos os enunciados que 

correspondem ao discurso do “mau sujeito” na FDI.  

 

sdr 13 - FDI 

Enunciados relativos à segunda modalidade – o “mau sujeito” (P2FDI)63 
 

(e18) A vitória de Dilma também é um troféu para o PT, que chegou ao poder com Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2002 e agora ganhou o direito de ocupar o Palácio do Planalto por 
mais quatro anos, completando 16 anos no poder. Nenhuma outra força política do país 
alcançou essa marca desde a volta da democracia. Esta foi a sexta eleição presidencial em 
que petistas e tucanos se enfrentaram na final, e a quarta que o PT venceu. 
 

(e19) O governo Dilma Rousseff é aprovado por 44% dos eleitores, segundo o Datafolha. O 

                                                
62 NA disputa mais acirrada da história, Dilma é reeleita presidente do Brasil. Folha de São Paulo, 
outubro de 2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1537894-dilma-e-
reeleita-presidente-do-brasil.shtml>. Acesso em: 28 jul. 2016. 
63 NA disputa, op. cit. 
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percentual é mais que o dobro daqueles que desaprovam seu governo: 19% o consideram 
ruim ou péssimo, enquanto 36% o avaliam como regular. 
 
(e20) A taxa de aprovação de Dilma é inferior aos 52% que o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) tinha ao final de seu primeiro mandato, em 2006, mas superior ao índice 
de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1998, quando o tucano foi reeleito à Presidência. 
 
(e21) Lula terminou seu segundo mandato, em 2010, com a melhor avaliação da história e 
conseguiu fazer sua sucessora. Em 2010, 83% dos eleitores consideravam sua gestão ótima 
ou boa. Após a gestão Lula, 84% dos brasileiros achavam que o país estava melhor do que 
antes. Naquele ano, a rejeição ao governo do petista atingia só 4% dos eleitores, e 13% o 
avaliavam era regular. Com Fernando Henrique ocorreu o oposto. Ele encerrou seus oito 
anos na Presidência, em 2002, com aprovação de só 26%, índice inferior ao do primeiro 
mandato, embora 35% dissessem em 2002 que o Brasil estava melhor do que oito anos antes. 

 

Mais uma vez chamamos a atenção para importância de não nos deixarmos 

levar pela aparente transparência da linguagem. Essa observação é muito importante 

não só para a reflexão crítica quanto à atividade profissional, mas, sobretudo, para o 

aprendizado na área. Uma leitura superficial, considerando apenas os enunciados em 

destaque na sdr 13, e desconsiderando a hipermodalidade constitutiva da sdr 12, 

poderia remeter a dois juízos igualmente equivocados: 1) a Folha estaria sendo 

isenta, pois as passagens extraídas do texto (sdr 13) caberiam no discurso de veículos 

de comunicação pró-governo Dilma; 2) a Folha estaria se desidentificando da sua 

forma-sujeito e, desta forma, estaria migrando para o espectro ideológico onde atua a 

RBA – a FDCI.  

Não é preciso muito esforço teórico para rechaçar estes dois pontos de vista. 

Seremos insistentes – mesmo correndo o risco de tornarmo-nos repetitivos – na ideia 

de que precisamos compreender o “contradiscurso” (discurso contra) sob as diversas 

formas teóricas e políticas que ele pode assumir. Isso evita que cometamos 

simplificações grosseiras. O campo da “contrainformação”, como já nos referimos, 

abriga os grupos de comunicação que possuem identificação e sustentação na mídia 

contra-hegemônica (ligada a movimentos sociais e sindicais). Obviamente não é o 

caso do grupo Folha. O que ocorre, nesta matéria, é apenas uma demonstração do 

funcionamento subjetivo das modalidades discursivas.  

Os enunciados 18, 19, 20 e 21, embora possam ser identificados como um 

modo de contraidentificação do sujeito jornalista com a FDI, que lhe é imposta pelo 

interdiscurso, não podem ser interpretados isoladamente. Poderíamos dizer que, neste 

texto, estamos diante da presença do “mau sujeito” da FDI. Mas, para uma análise 
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mais apurada, é preciso considerarmos que os links presentes na matéria lhes são 

constitutivos. Esse fenômeno ajuda a entender de forma mais apurada como se dá a 

relação de desdobramento entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal. 

É importante notarmos, ainda, que a notícia publicada pela Folha não está 

assinada. A divulgação dos percentuais por meio do instituto de pesquisa Datafolha 

procura responder aos mesmos critérios de noticiabilidade presentes na matéria da 

RBA. Ocorre que, o fato de não haver um jornalista, ou, até mesmo, uma entidade 

abstrata (como Redação) assumindo a “autoria” da matéria, não isenta o texto 

noticioso de ideologia. Aliás, esta ausência, por si só, é representativa do discurso 

dos grupos de comunicação pertencentes à FDI, cuja proposta editorial costuma 

passar ao público uma falsa ideia de imparcialidade.  

Por isso a importância de, no âmbito das teorias do jornalismo, discutirmos 

noções como linearidade, literalidade e, sobretudo, “falta”. Como diz Orlandi (2007, 

p. 47), “o dizer precisa da falta”. Essa incompletude, embora não se assuma, é 

fundamental para o “fazer jornalístico” e deve ser objeto de estudo da formação do 

profissional da área. No caso da matéria da Folha, estamos diante de uma ocultação 

de elementos próprios do interdiscurso da FDI. A “opção” por não assinar a matéria é 

representativa da ideologia funcionalista/positivista, que subjaz a FDI.  

Não podemos desconsiderar, portanto, a hegemonia, ainda que ilusória, do 

“bom sujeito” no desdobramento da relação entre o sujeito da enunciação e o sujeito 

universal, pois precisamos considerar que a notícia não se limita ao conteúdo do 

texto presente na referida página da web. Existem marcas discursivas na sdr 12 que 

nos permitem ultrapassar a ilusória transparência da linguagem, que pode ser 

motivada pelos enunciados em destaque na sdr 13. Notemos, no lead da notícia em 

questão (sdr 12), que a ideologia se materializa no dizer sem a necessidade de uma 

aparente “completude”.  

O sentido não se encerra no primeiro texto, mas na sua relação com outros 

dizeres – outros textos a ele relacionados (linkados). As matérias para as quais o 

leitor é redirecionado por meio de hiperlinks são constitutivas do dizer da Folha. É 

justamente neste espaço de construção da notícia, potencializada pela não linearidade 

da leitura em rede, que podemos encontrar um recobrimento do sujeito universal 

sobre o sujeito da enunciação, conforme demonstra a sequência discursiva abaixo. 
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sdr 14 – FDI – matéria linkada: “Resultado da eleição é o mais apertado já visto no Brasil” 
(grifo nosso) 
 
Apesar de Aécio não ter vencido, o resultado de hoje deu ao PSDB a maior votação que 
o partido já obteve na história. Em 2010, a diferença entre Dilma e José Serra (PSDB) foi 
de 12,1 pontos percentuais, inferior à registrada por Luiz Inácio Lula da Silva tanto na 
disputa com o senador eleito por São Paulo, em 2002 (22,54), quanto contra Geraldo 
Alckmin em 2010 (21,66 pontos). Fernando Henrique Cardoso venceu Lula nas duas 
eleições que disputou, em 1994 e 1998, com 15,25 e 21,35 pontos percentuais de diferença, 
respectivamente (nas duas ocasiões, FHC venceu no primeiro turno).64 

 

A utilização do advérbio “apesar” – no operador de contrajunção concessiva 

“apesar de” – indica não só uma oposição à ideia que está sendo exposta, mas 

representa, sobretudo, o objeto de desejo do “bom sujeito”, que se caracteriza pelo 

sentido de que, mesmo com a derrota pontual nas eleições, a retomada de poder pelos 

tucanos estaria cada vez mais próxima. Dessa forma, tal derrota – por uma margem 

tão pequena – não seria impeditiva da idealização da vitória da oposição. 

Ressaltamos, ainda, que, antes mesmo de ser redirecionado para outra matéria, no 

segundo parágrafo da matéria que trata do “acirramento da disputa eleitoral”, já é 

possível identificar a manifestação do “bom sujeito”, conforme demonstram os dois 

enunciados da sdr 15. 

 
sdr 15 – FDI – matéria original: “Na disputa mais acirrada da história, Dilma é reeleita 
presidente do Brasil” (grifos nossos) 
 
(e22) Neste domingo (26), a petista derrotou Aécio Neves (PSDB) somando 51% dos votos 
válidos, ante 48% do tucano. A diferença entre os dois é a menor observada entre dois 
finalistas de uma eleição presidencial desde o fim da ditadura militar e a redemocratização 
do país. Pela 3ª vez seguida, brasileiros dão novo mandato a um presidente. 
 
(e23) A reeleição de Dilma representa um triunfo de ordem pessoal e outro de natureza 
política. Criticada por ministros do seu governo e dirigentes do próprio partido, o PT, a 
presidente venceu apesar do desempenho ruim na economia e ao final de uma 
campanha marcada pelo desejo de mudança da maioria do eleitorado. 
 
 Analisando o primeiro enunciado novamente notamos a utilização de um link 

– sublinhado em Aécio Neves –, o qual, desta vez, remete à ficha do então candidato. 

Diferente do que ocorre no lead da matéria, onde o link marcado no nome de Dilma 

                                                
64 RESULTADO da eleição é o mais apertado já visto no Brasil. Folha de São Paulo, outubro de 2014. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1538782-resultado-da-eleicao-e-o-
mais-apertado-ja-visto-no-brasil.shtml>. Acesso em: 30 jul 2016. 
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(segundo sublinhado na sdr 12), redireciona o leitor a uma página com destaque para 

a reeleição. O tratamento diferenciado no uso dos links pode ser considerado um 

efeito do que podemos denominar como marcas ciberlinguísticas, as quais são 

entendidas por nós a partir da forma como cada veículo faz uso dos hiperlinks. 

Perceba-se que, neste ponto, está a operar uma variação do efeito de pré-construído, 

pois, para referendar a pouca diferença de votos e legitimar o objeto de desejo do 

“bom sujeito” da FDI, utiliza-se o que é dito em outro lugar por meio da referência à 

redemocratização do país (sublinhado no e22).  

 Os pré-construídos, nesta relação ciberlinguísitica, se apresentam de forma 

singular. Tanto na matéria que trata do “acirramento da disputa eleitoral” quanto no 

texto para o qual o leitor é redirecionado, por meio do lead da notícia original 

(sublinhado sdr 10), o sentido emerge pelo discurso transverso. Observemos a 

sequência discursiva a seguir:  
 
sdr 16 – FDI – matéria linkada: “Resultado da eleição é o mais apertado já visto no Brasil” 

(grifo nosso) 

Considerando o período da redemocratização, a última vez que um candidato venceu com 
menos de dez pontos de diferença para o segundo colocado foi há 25 anos, quando Fernando 
Collor de Mello derrotou Luiz Inácio Lula da Silva por 53% a 47%, uma diferença de apenas 
seis pontos.65 

 
Se, conforme explica Pêcheux (2009, p. 151), o “pré-construído” designa o 

“sempre-já-aí” da interpelação ideológica, impondo o “sentido” por meio do “mundo 

das coisas” – como já dissemos de início –; o discurso transverso – identificado, 

inicialmente, como “articulação” – “constitui o sujeito em sua relação com o sentido, 

de modo que ela representa, no interdiscurso, aquilo que determina a dominação da 

forma-sujeito”. Estamos tratando, no fio do discurso, daquilo que se diz em uma 

notícia e, posteriormente, se reforça em outra (a ela linkada), colocando em 

movimento a intercorrência da informação e pautando o que o conjunto da sociedade 

tende a dizer mais tarde.  

Como bem diz Pêcheux (2009, p. 154), o discurso-transverso coloca em 

relação entre si os elementos discursivos organizados pelo “interdiscurso enquanto 

pré-construído, que fornece, por assim dizer, a matéria-prima na qual o sujeito se 

constitui como ‘sujeito falante’, com a formação discursiva que o assujeita”. O “bom 
                                                
65 RESULTADO, op. cit. 
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sujeito” da FDI, por conseguinte, ao se identificar com a formação discursiva que o 

constitui, acaba por reproduzir, em seu intradiscurso, o discurso da forma-sujeito. 

Nessas condições, ao que nos parece, é possível caracterizar a forma-sujeito “como 

realizando a incorporação-dissimulação dos elementos do interdiscurso” (p. 154). 

Assim, “a unidade (imaginária) do sujeito, sua identidade presente-passada-futura 

encontra aqui um de seus fundamentos” (p. 155).  

Conforme podemos constatar, a “marca ciberlinguística” funciona como um 

processo de sustentação do discurso do “bom sujeito”, incidindo no eixo do 

intradiscurso por meio de hiperlinks. O uso repetido da expressão 

“redemocratização”, ao remeter a um processo histórico no qual ocorreu a retomada 

da democracia, no Brasil, cria uma falsa ilusão de que o veículo em questão – a 

Folha – estaria comprometido com os princípios que regem uma sociedade 

democrática. No entanto, conforme nos revela Dreifuss (2008), o grupo Folha 

pertenceu ao chamado complexo IPES/IBAD, que teve um papel decisivo na 

articulação do golpe militar de 1964. Esta célula de doutrinação pró-golpe, de acordo 

com o autor, “visava difundir ou fortalecer atitudes e pontos de vista tradicionais de 

direita e estimular percepções negativas do bloco popular nacional-reformista” 

(DREIFUSS, 2008, p. 249). 

Percebemos, com isso, que, tal qual ocorre na matéria da RBA, o sujeito 

jornalista que atua na grande mídia acaba deixando rastros que o marcam no 

discurso. Sendo assim, compreendemos que, embora os desdobramentos da relação 

do “bom” e do “mau” sujeito com a forma-sujeito característica de cada formação 

discursiva possam se dar de formas diferentes, sempre serão constituídos por um 

espaço de construção do saber marcadamente heterogêneo. É errôneo, portanto, 

classificar de antemão os sentidos possíveis de serem apreendidos em uma dada 

matéria, julgando apenas o veículo que construiu a informação. As matérias 

jornalísticas nem sempre apontam para o discurso do “bom sujeito”, da mesma forma 

que uma contestação ao sujeito universal não significa que esteja havendo uma 

ruptura com a formação discursiva. 

É preciso que o jornalista esteja disposto a ir além das evidências empíricas. 

A simplificação de uma análise sobre a ideologia que é constitutiva de um 

determinado grupo de mídia não condiz com a possibilidade de sentidos a serem 



	 101	

postos em funcionamento por meio dos textos noticiosos. Precisamos considerar, 

ainda, a forma particular de linguagem própria da cibercultura ao acionar o efeito de 

pré-construído. Um texto jornalístico, postado na internet, relaciona-se de forma 

diferenciada com exterioridade. Ele está em constante atualização e movimento. 

Trata-se de uma relação diferenciada na comparação com os textos impressos. Os 

hiperlinks são constitutivos desse processo e, no caso em destaque, mostraram-se 

importantes para que pudéssemos perceber como o “bom sujeito” aparece 

decisivamente no discurso da Folha.66 

No quadro a seguir, ilustramos a cobertura do acirramento da disputa 

eleitoral, em 2014, pois esta abordagem nos ajuda a compreender que o discurso 

jornalístico brasileiro (DJB) é marcado pela heterogeneidade discursiva: 

 
 
 

SDR 

O acirramento da disputa eleitoral 

Veículo FD Posição-sujeito Modalidade 

SDR 10 RBA FDCI P2FDCI mau sujeito 

SDR 11 RBA FDCI P1FDCI bom sujeito 
SDR 12 Folha FDI P1FDI bom sujeito 
SDR 13 Folha FDI P2FDI mau sujeito 
SDR 14 Folha FDI P1FDI bom sujeito 
SDR 15 Folha FDI P1FDI bom sujeito 
SDR 16 Folha FDI P1FDI bom sujeito 

Quadro 1 
 

As análises até aqui realizadas nos permitem definir melhor o que estamos 

chamando de sujeito jornalista. Rejeitamos a falsa ideia de neutralidade, sem com 

isso negar que, de fato, o uso de critérios de noticiabilidade, na relação estabelecida 

entre o sujeito da enunciação e o sujeito universal, procura promover a “maior 

objetividade possível”. Pena (2008) diz que é um erro grave, porém comum, definir a 

objetividade em oposição à subjetividade. Segundo o autor, a primeira surge não para 

negar a segunda, mas para reconhecer a sua inevitabilidade. Conforme já 

explicitamos em linhas gerais, neste capítulo, Genro Filho (1987) parte desse mesmo 

entendimento; ou seja, de que o método de produção da notícia pode ser tratado da 

forma mais objetiva possível, mas o jornalista jamais deixará de ser subjetivo. Nas 

palavras de Genro Filho (p. 49), “há um componente subjetivo inevitável na 

                                                
66 Trataremos de forma mais aprofundada dessa questão no último capítulo. 
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composição mesma do fato, por mais elementar que ele seja”.  

Pena (2008) dirá, ainda, que a objetividade só existe devido à percepção de 

que os fatos são subjetivos – fenômeno que é atribuído a um processo de mediação 

entre um “indivíduo”, supostamente possuidor de ideologias, e o mundo concreto. A 

visão de Genro Filho é semelhante. Para este último, “como estamos falando de fatos 

sociais, a totalidade é a história como autoprodução humana, totalidade que se abre 

em possibilidades cuja concretização depende dos sujeitos” (GENRO FILHO, 1987, 

p. 49). No entanto, em nenhum dos casos, o sujeito é concebido como resultado de 

uma interpelação ideológica, que lhe é constitutiva, e de um atravessamento do 

inconsciente, que se estrutura, no discurso, como linguagem. Esse é um ponto que 

deveria ser melhor trabalhado na formação dos jornalistas, pois, atualmente, embora 

exista o reconhecimento de que a “força do inconsciente” pode “distorcer a 

realidade”, as concepções de “sujeito” e “totalidade histórica” não ultrapassam o 

limiar do empirismo e da intencionalidade.  

É por isso que, no Brasil, ainda é comum que sejam reservados espaços 

distintos para os chamados “artigos de opinião” e para as “notícias” ou 

“reportagens”. No entanto, segundo Chaparro (1998, p. 97), trata-se apenas de uma 

forma ilusória de levar o interlocutor (público) a acreditar que a informação estaria 

“livre de opiniões” a partir do relato “desinteressado” dos fatos. Para o autor, esta 

categorização é somente um modo de separar duas estruturas formais de texto, as 

quais, em verdade, carregam traços uma da outra, mesmo que uma seja mais 

argumentativa e, a outra, narrativa.  

Ao debater esse tema, Genro Filho (1987) contribui decisivamente para 

superar o enfoque meramente mecanicista da prática profissional – próprio de teorias 

positivistas – e, de outro lado, também ajuda a suplantar uma visão funcionalista do 

componente ideológico. Com o referido autor, podemos compreender que o 

jornalismo não é mero instrumento de manipulação das classes dominantes, e sim 

uma construção social. Mas, para superar de vez o espectro do maniqueísmo ingênuo 

que continua a circundar algumas das teorizações da área do jornalismo, é preciso 

conceber o sujeito jornalista em sua natureza psicanalítica e constituição ideológica. 

Esse procedimento está sendo proposto, neste estudo, pelo viés pecheuxtiano, pois, 

de acordo com o nosso entendimento, a análise de discurso permite abordar de forma 
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mais adequada aspectos relativos à ideologia e ao inconsciente. 

2.4. Entre práticas e teorias: por uma práxis discursiva do jornalismo 

 Hoje, sem sombra de dúvidas, estamos diante de uma nova realidade sobre o 

“fazer jornalístico”. Mesmo assim, os sentidos produzidos continuam a emanar da 

complexa relação estabelecida entre o social, o econômico e o político, tal qual 

ocorria durante o século XIX. Nessa época, como já tivemos a oportunidade de 

lembrar, convencionou-se tratar o jornalismo como um puro e simples reflexo da 

realidade. No primeiro capítulo desta tese, ao definirmos o nosso corpus, fizemos 

referência a uma forma idealizada de conceber o jornalismo: a chamada Teoria do 

Espelho. Aqui, todavia, temos a responsabilidade de trazê-la novamente à baila, 

tendo em vista que, sobretudo nos países ocidentais, esta ainda tem sido a forma mais 

comum de denegação do jornalismo. Trata-se de uma espécie de mecanismo de 

defesa utilizado pelo sujeito jornalista para deixar de reconhecer o seu desejo, mesmo 

que, em situação anterior, ele tenha sido expresso. De acordo com Castro (1986, p. 

5), “o fenômeno da denegação, em que algo dito negativamente, diz Freud, deve ser 

entendido como uma afirmação, é um momento privilegiado no qual toda a 

multivocidade da linguagem se evidencia”. 

O olhar da maior parte da sociedade sobre “o que é notícia” e qual “o papel 

do jornalismo” está vinculado à ação de um suposto método científico, cuja metáfora 

do espelho, ilusoriamente, induz a pensar que toda informação com “legitimidade” e 

“credibilidade” só pode ser construída com base em um abstrato conceito de 

“isenção”. Todavia, conforme estamos demonstrando no transcorrer desta pesquisa, 

tanto os procedimentos técnicos (uso de critérios de noticiabilidade), quanto as 

narrativas jornalísticas (expressas pelas sequências discursivas de referência) não são 

capazes de assegurar um único – e objetivo – relato dos fatos. Muito pelo contrário. 

Por serem resultado de práticas discursivas, as notícias, na verdade, colocam em 

funcionamento – aí sim de forma objetiva – os discursos jornalísticos próprios das 

formações discursivas nas quais os sujeitos produtores da informação (repórteres) 

estão inscritos. 

O viés idealista da Teoria do Espelho, que, bem como pontuou Traquina 

(2005, p. 146), “responde que as notícias são como são porque a realidade assim as 

determina” é por demais simplificador. Concordamos com Marx e Engels (2005, p. 
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52) quando dizem que “não é a consciência que determina a vida, mas a vida que 

determina a consciência”. Parafraseando essa ideia, que está na base da perspectiva 

materialista da história, podemos dizer que não é a ação consciente do jornalista que 

determina o sentido a ser produzido pela matéria, mas sim as condições materiais de 

sua produção. Isto é, “os homens, ao desenvolverem sua produção material e relações 

materiais, transformam, a partir da sua realidade, também o seu pensar e os produtos 

de seu pensar” (p. 52).  

É fundamental compreender que as condições de produção – em sentido 

estrito e amplo – são decisivas para esse processo. No contexto de hoje, marcado 

pela Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), a ideia de que seria possível 

construir a informação a partir do olhar de um “comunicador desinteressado”, soa 

não apenas como ingênua, mas, sobretudo, como romanceada. Entre os séculos XIX 

e XX, os princípios idealistas da Teoria do Espelho só puderam se espalhar pelos 

países desenvolvidos devido à mudança de paradigma da informação – como já 

referimos anteriormente – cujo processo histórico está marcado por três aspectos 

fundamentais: a industrialização do jornalismo, a profissionalização de seus agentes 

e o desenvolvimento de uma sociedade pautada pelos preceitos democráticos de 

acesso à informação. É a partir dessas circunstâncias de enunciação que os 

jornalistas, naquela época, passaram a defender o seu papel de “observador isento”, 

supostamente capaz de reportar o fato com “equilíbrio” suficiente para não emitir 

“opiniões pessoais”. 

Podemos perceber, na atualidade, que a falsa noção de “isenção” da atividade 

jornalística já vem carregada de sentido. Esse pensamento se desenvolve em um 

período no qual reinava o positivismo. A ideia era fazer do jornalismo uma espécie 

de “máquina fotográfica da realidade”, capaz de reproduzir uma única visão do fato. 

Seguindo por essa linha de raciocínio, Traquina (2005, p. 148) explica o porquê de, 

ainda hoje, muitos profissionais da área da comunicação acreditarem, erroneamente, 

que a ideia de “objetividade” – muito presente nos anos 20 e 30 – expressaria uma 

convicção nos fatos. Na verdade, como temos destacado, ocorre justamente o oposto.  

Na década de 1950, já com a industrialização da informação em alta, surge 

um termo que, até hoje, causa polêmica no que diz respeito ao processo de produção 

da notícia: o gatekeeper. De acordo com a teoria a ele homônima – Teoria do 
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gatekeeper –, as notícias e, consequentemente, os sentidos por elas produzidos, 

devem ser avaliados a partir daquele que “as produz”. Notemos que, a própria 

definição de que um único “indivíduo” (jornalista) pode “produzir informação” a 

partir de um julgamento sumário, além de contraditória, é bastante reducionista.  

Nas palavras de Traquina (2005, p. 150), “o processo de produção da 

informação é concebido como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem de 

passar por diversos gates, isto é, ‘portões’”. Esses portões fazem uma analogia aos 

critérios adotados pelo jornalista no processo decisório sobre o que será, ou não, 

levado ao conhecimento público. Lembremos, no entanto, que, tal qual 

problematizamos no início deste capítulo, tais decisões são subjetivas. Existe uma 

falsa ideia de que o sujeito, dotado de “intencionalidade”, poderia definir os sentidos 

a serem produzidos por meio de uma “tomada de posição”. Em nosso entendimento, 

no entanto, esse procedimento diz respeito a como uma determinada posição-sujeito 

se relaciona com a forma-sujeito que lhe é correspondente no seio de uma formação 

discursiva específica. 

Procurando focar os aspectos relativos à organização do trabalho jornalístico, 

ainda nos anos 50, outra teoria ganha força. A Teoria Organizacional passa a chamar 

a atenção para o “contexto imediato” de produção da notícia (circunstâncias de 

enunciação). De acordo com essa concepção teórica, a política editorial de todo e 

qualquer veículo revela que o jornalismo, de modo geral, não passa de um produto da 

sociedade capitalista e, como tal, corresponde a mecanismos institucionais 

responsáveis por conformar o jornalista às normas de trabalho. Diferente do que essa 

corrente de pensamento induz a pensar, já demonstramos, no tópico anterior, que 

existem pelo menos duas posições-sujeito atuando em cada uma das formações 

discursivas em disputa no jornalismo brasileiro (P1FDI; PP1FCDI; P2FDI e 

P2FDCI).  

O recorte operacionalizado nesta pesquisa – ao tratar da cobertura das 

eleições presidenciais de 2014 no Brasil – de modo algum reduz o alcance da 

perspectiva que estamos propondo. Os dois veículos selecionados para a análise – 

Rede Brasil Atual e Folha – fazem parte de um universo de produção da informação 

que pode ser dividido em dois grupos fundamentais: o hegemônico e o alternativo. 

Caso escolhêssemos empresas de mídia diferentes ainda assim estaríamos 



	 106	

trabalhando com essa dicotomia. As “normas” estabelecidas nos grupos de 

comunicação – e suas respectivas particularidades – estão fundamentalmente 

condicionadas pelo resultado da luta de classes. Não negamos que as relações sociais 

existentes possam estar em contradição com as forças de produção, mas salientamos 

que esse processo resulta da possibilidade de reprodução/transformação do que 

anteriormente referimos como sendo o aparelho ideológico da informação 

(ALTHUSSER, 1996).  

Como bem pontuam Marx e Engels (2005, p. 58): 
a força de produção, o estado social e a consciência – podem e devem 
entrar em contradição entre si, pois, com a divisão do trabalho, é dada a 
possibilidade, mais ainda, a realidade, de que a atividade espiritual e 
material (a fruição e o trabalho, a produção e o consumo), acabam sendo 
destinados a indivíduos diferentes; e a possibilidade de não entrarem 
esses elementos em conflito está unicamente no fato de que a divisão do 
trabalho possa ser novamente suprimida. É evidente por si mesmo que 
“espectros”, “laços”, “ser supremo”, “conceitos”, “escrúpulos”, são 
simplesmente a expressão idealista, a representação aparente do indivíduo 
isolado, a representação de grilhões e limites muito empíricos dentro dos 
quais se movem o modo de produção da vida e a forma de troca 
conectada a ele.    

A ênfase no processo de socialização organizacional, sob este ponto de vista, 

parece carecer de maior problematização, pois o sujeito jornalista – mesmo 

submetido à autoridade institucional e a sanções – se constrói a partir do modo como 

se relaciona com o sujeito histórico da formação discursiva na qual está inscrito. 

Interpelado ideologicamente, esse sujeito passa a se relacionar com os outros (seus 

semelhantes) de modo a poder conformar-se, ou não, com a política editorial da 

empresa para a qual emprega sua força de trabalho. Essa relação – insistimos – se 

constrói a partir de determinadas condições materiais de produção.  

Existem, ainda, outros aspectos importantes nesse processo. Todos esses 

elementos – elucidados tanto por Traquina (2005) quanto por Pena (2008) –

conformariam o papel do jornalista em uma dada empresa de mídia. Dessa forma, as 

“normas editoriais” passariam a ser mais importantes do que “as crenças individuais” 

de cada repórter (BREED apud TRAQUINA, 2005, p. 152). Um aspecto relevante 

do que é chamado de “conformismo com a política editorial da organização” é, 

justamente, um certo sentimento de estima e obrigação para com os jornalistas mais 

experientes, os editores e os donos do veículo. O repórter seria estrategicamente 

“aliciado” pela organização.  
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Aos dois fatores mencionados associam-se outros quatro: a) aspiração na 

carreira (receio de que, ao se contrapor à orientação política do veículo, não consiga 

crescer profissionalmente); b) ausência de conflito de classe (o local de trabalho é 

idealizado como um espaço de lealdade, sem interferência, inclusive, sindical); c) 

prazer no que se faz (a atividade profissional é considerada prazerosa devido a um 

suposto ambiente de cooperação na redação); d) a notícia enquanto valor profissional 

(o objetivo de todo jornalista seria construir cada vez mais notícias e não se 

contrapor à chefia). A visão idealizada de Breed (apud TRAQUINA, 2005) reforça, 

em nosso entendimento, apenas alguns elementos característicos das posições-sujeito 

que se identificam com o sujeito universal em uma dada formação discursiva – no 

caso deste estudo, classificadas como: P1FDI e P1FDCI (o “bom sujeito”).  

Essa visão determinista – apresentada por diferentes teóricos do jornalismo – 

da Teoria Organizacional acaba por ser contraposta por cinco fatores que permitiriam 

“fugir” do conformismo das normas editoriais. São eles: 1) falta de “clareza” das 

regras impostas pelas diferentes linhas editoriais; 2) rotinas produtivas, que, nem 

sempre, permitem privilegiar o ponto de vista idealizado pelos chefes de reportagem; 

3) a especificidade com a qual muitos repórteres trabalham, pois, ao tornarem-se 

“especialistas” em uma determinada editoria, naturalmente ganham uma maior 

autonomia; 4) a possibilidade do jornalista ofertar uma matéria que “fuja” da linha 

editorial do veículo para o qual trabalha a outra empresa; 5) Quanto mais crédito o 

jornalista possui dentro do veículo, maior a sua possibilidade de transgredir algumas 

normas. Para nós, sob uma perspectiva discursiva, cumpre o dever salientar que 

qualquer um dos cinco fatores citados caracterizam o papel do que identificamos 

como sendo o “mau sujeito” (P2FDI e P2FDCI).  

A discussão proposta pela Teoria Organizacional, cujo veredito apontado por 

Breed (apud PENA, 2008, p. 138) é de que “a linha editorial das empresas é quase 

sempre seguida, apesar das possibilidades de transgressão descritas”, não aprofunda 

um ponto que julgamos central: a produção de sentidos. O fato de o sujeito jornalista 

ter maior ou menor autonomia – identificando-se, ou não, com o sujeito histórico da 

formação discursiva na qual se inscreve –, por si só, não nos permite compreender, a 

priori, o sentido produzido pela informação. A ausência desta reflexão tende a 

referendar um certo determinismo organizacional no fazer jornalístico. Quando uma 
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concepção como essa é levada para a sala de aula – sem pensarmos o jornalismo 

enquanto prática discursiva – a tendência é deixar em suspenso uma compreensão 

mais apurada da atividade profissional. Ao ingressar no mercado de trabalho, tais 

valores acabam por serem naturalizados pelos jornalistas neófitos e, com o tempo, a 

própria capacidade de reflexão crítica pode ficar ameaçada. 

Nos anos 60, influenciado por autores marxistas, enfim o campo do 

jornalismo passou a dar um pouco mais de atenção aos aspectos relacionados à 

ideologia. Estavam em emergência, também nesse período, os estudos da linguagem, 

sobretudo aqueles voltados à semiótica francesa e à escola culturalista britânica 

(TRAQUINA, 2005). Mas é somente a partir dos anos 70 que se configura o avanço 

do que, genericamente, Traquina (2005) identifica como sendo a “Teoria de Ação 

Política”. Entravam em jogo, a partir daí, preocupações relacionadas ao político e ao 

social.  

Na definição do próprio autor: 
Nas teorias da ação política, os media noticiosos são vistos de uma forma 
instrumentalista, isto é, servem objetivamente certos interesses políticos: 
na versão da esquerda, os media noticiosos são vistos como instrumentos 
que ajudam a manter o sistema capitalista; na versão de direita, servem 
como instrumentos que põem em causa o capitalismo. Seja de esquerda 
ou de direita, estas teorias defendem a posição de que as notícias são 
distorções sistemáticas que servem a interesses políticos de certos agentes 
sociais bem específicos que utilizam as notícias na projeção de sua visão 
do mundo, da sociedade, etc (TRAQUINA, 2005, p. 163). 

Tratam-se, consequentemente, de versões distintas sobre o processo de 

produção da notícia, mesmo que ambas estejam pautadas pela concepção de um 

sujeito empírico inserido num contexto de disputa maniqueísta pelo “poder de 

informar”. Se, para os autores ideologicamente identificados à direita do espectro 

ideológico, os grupos de mídia, de modo geral, representariam os interesses de uma 

classe formada por burocratas e intelectuais que utilizariam a mídia para propagar 

pensamentos favoráveis à atividade reguladora do Estado, na visão da teoria da ação 

política de esquerda, ocorreria justamente o processo contrário. Entre as diversas 

proposições, Traquina (2005) ressalta a versão da Teoria Política estabelecida por 

Herman e Chomsky (1989), a qual, segundo ele, avançou para o chamado “modelo 

de propaganda”. Os estudos desta vertente auxiliaram na compreensão de que existe 

uma relação direta entre o resultado do processo de produção da notícia e a forma 

como se estruturam economicamente as empresas de comunicação.   
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No entanto, as chamadas “distorções” da notícia, sob o nosso ponto de vista, 

resultam, na verdade, do funcionamento discursivo de qualquer produção noticiosa; 

isto é, não existe, de forma ideal, uma versão “única” do fato. Mesmo em um veículo 

de mídia como a Folha, como demonstramos anteriormente, existe a possibilidade de 

se produzir um sentido que revele um distanciamento do sujeito universal, 

caracterizando o discurso do “mau sujeito”. Caso isso ocorra, o sentido produzido 

estará indicando, ainda assim, uma posição-sujeito inscrita em uma formação 

discursiva informativa (comercial/capitalista/à direita).  

Concordamos com Herman e Chomsky (apud TRAQUINA, 2005) quando 

afirmam que um grupo de empresários dita aos diretores e jornalistas o que deve ou 

não ser publicado, mas chamamos a atenção para dois aspectos que consideramos 

fundamentais do ponto de vista discursivo: 1) da mesma forma que essa sentença é 

válida para os grupos de mídia comerciais (hegemônicos) também o é para os grupos 

de mídia alternativos (contra-hegemônicos). No caso destes últimos, no entanto, uma 

classe dirigente determina o que deve ou não ser noticiado; 2) vale destacar que essa 

visão determinista sobre o processo de seleção e produção da notícia não é suficiente 

para definir o sentido a ser produzido com a sua publicação. Conforme estamos 

demonstrando em nossas análises, a depender da posição-sujeito e de fatores 

relacionados à ordem do inconsciente, o sentido produzido com a matéria publicada 

pode ser até mesmo contrário à linha editorial do veículo.  

É importante compreendermos que, no século XXI, embora o sentido seja 

posto em funcionamento a partir de uma engrenagem discursiva própria da economia 

política da comunicação – produção, distribuição e consumo de recursos midiáticos – 

sua materialidade linguística define-se pela linguagem da comunicação mediada pelo 

computador (CMC). Ao optarmos, nesta pesquisa, pela análise de sequências 

discursivas retiradas de dois portais da internet, não estamos negligenciando outros 

enunciados que circularam na mídia impressa. O que fazemos, na verdade, é adaptar 

nossa teorização ao contexto discursivo do jornalismo contemporâneo, apontando 

alguns elementos próprios do ciberjornalismo.  

Hoje, é impensável tratar da práxis jornalística sem considerar o fenômeno da 

digitalização da informação. As redes sociais têm colaborado decisivamente para 

modificar o processo de seleção, produção e distribuição das notícias. Com isso, “a 
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ambiguidade acerca do que constitui um produtor, distribuidor ou consumidor 

justifica que se tenha algum cuidado com o seu uso” (MOSCO, 1999, p. 98), 

principalmente se levarmos em conta que a “apropriação das ferramentas técnicas 

proporcionadas pela Internet modificou profundamente o modo através do qual as 

pessoas se comunicam” (RECUERO, 2009, p. 118).   

As condições de produção do jornalismo, na atualidade, em si mesmas, já 

seriam suficientes para rechaçar tanto a ideia ingênua de que a notícia é um mero 

reflexo da realidade, quanto a interpretação simplista de que, ao contrário, ela seria o 

resultado de uma distorção consciente dos sujeitos que a produzem. Ao considerar 

que a notícia não é um “relato isento do fato”, mas sim uma “construção”, os autores 

filiados à Teoria Construtivista colocam em causa, justamente, “a fé metafísica e 

conservadora de que a linguagem é transparente” (ROEH, 1989, p. 162). Nas 

palavras de Roeh (1989, p. 162), “o erro assenta na recusa dos jornalistas, mas 

também dos estudantes de jornalismo, em situar a profissão onde esta pertence”. A 

essência do “fazer jornalístico”, segundo este autor, estaria em “contar estórias” por 

meio de uma linguagem narrativa.  

Schudson (1995, p. 14) aproxima ainda mais esta compreensão da perspectiva 

discursiva com a qual estamos trabalhando ao afirmar que as notícias são produzidas 

por “pessoas que operam, inconscientemente, num sistema cultural, um depósito de 

significados culturais armazenados e de padrões de discursos”. Mesmo sendo tomado 

sob a perspectiva de uma “dimensão cultural”, o jornalismo concebido como 

resultado prático de um conjunto de regras narrativas mostra-se fundamental para a 

problematização do jornalismo sob uma vertente discursiva.  

Nos anos 70, período em que as teorias construtivistas passaram a ganhar 

terreno, entrou em vigor uma abordagem etnometodológica. Esse fenômeno permitiu 

que os pesquisadores fossem aos diferentes locais de produção da notícia e 

conhecessem suas condições circunstanciais de enunciação. Tal iniciativa contribuiu 

para fugir ao olhar meramente mecanicista, seja ele voltado para legitimar a ideia 

fantasiosa da “busca pela isenção” ou para traçar uma crítica meramente 

“intencional” e “manipuladora” da cobertura dos fatos. Vista sob o ângulo 

“transorganizacional”, a rotina produtiva é constituída e, ao mesmo tempo, 

constitutiva da ideologia. Dessa forma, ao criticar as teorias instrumentalistas, a 
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perspectiva construtivista ajuda no processo de compreensão da notícia como 

resultado de práticas discursivas. Vale lembrar que o questionamento às análises que 

apontam para uma mera distorção das notícias – a exemplo do que faz a Teoria da 

Ação Política – inaugura um novo paradigma no campo de estudo do jornalismo. 

Enfatizamos, assim, que a visão construtivista está pautada nas teorias estruturalista e 

interacionista, passando a considerar as notícias como construções sociais.  

 Nas palavras de Traquina (2005, p. 173): 
Ambas as teorias sublinham a importância da cultura jornalística, 
nomeadamente a estrutura dos valores-notícia dos jornalistas, a ideologia 
dos membros da comunidade, e as rotinas e procedimentos que os 
profissionais utilizam para levar a cabo seu trabalho. Assim, ambas 
rejeitam categoricamente uma visão instrumentalista das notícias, 
classificadas como uma teoria conspiratória. 

 O reconhecimento de que há uma certa autonomia durante o processo de 

produção da informação ganhou força com tais estudos. Os jornalistas passaram a ser 

vistos como participantes ativos no processo de “construção da realidade”. A 

“linguagem jornalística”, de alguma forma, começou a ser observada no domínio 

discursivo, embora não tenha sido problematizada sob o viés pecheuxtiano. Os 

procedimentos jornalísticos responsáveis por “dar vida” ao fato noticioso foram, 

deste modo, concebidos como construtivos da realidade. Essa noção dá margem para 

que possamos aprofundar aspectos relativos à produção de sentido, considerando que 

o sujeito jornalista deve ser compreendido em sua relação constitutiva com a 

ideologia.  

 No campo da macrossociologia, podemos assim dizer, a teoria estruturalista 

abarca, consequentemente, tanto a versão da Teoria da Ação política exposta por 

Herman e Chomsky (1989), quanto o viés discursivo fundamentado nos estudos 

marxistas – sejam eles mais, ou menos, ortodoxos. Da mesma forma que Herman e 

Chomsky (1989), os pesquisadores estruturalistas estavam preocupados com “o papel 

dos media na reprodução da ideologia dominante” (TRAQUINA, 2005, p. 175). A 

diferença, no entanto, está no reconhecimento destes últimos na “autonomia relativa” 

dos profissionais da imprensa – característica que é própria da perspectiva 

construcionista. A ênfase, no estruturalismo, recai sobre o papel da cultura 

(organização burocrática e estrutura dos valores-notícia) para o processo de 

construção da notícia – uma vertente de pesquisa amplamente abordada pela escola 

culturalista britânica. 
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  De acordo com Hall (1978), um dos principais representantes da vertente 

culturalista, embora os media definam para a sociedade os acontecimentos que 

ocorrem, acabam, concomitantemente, oferecendo importantes ferramentas para a 

interpretação de tais acontecimentos. Com base no viés gramsciano, a Escola 

Britânica compreende, assim, que toda notícia, por fazer parte de uma produção 

própria da indústria cultural,67 colabora para a hegemonia ideológica (comercial). 

“Para os defensores desta teoria, o processo de produção das notícias não só 

pressupõe a natureza consensual da sociedade como sublinha o papel das notícias no 

reforço da construção da sociedade como consensual” (TRAQUINA, 2005, p. 177). 

 O enfoque do marxismo cultural recai, por conseguinte, na relação 

estabelecida entre os “definidores primários” (fontes com grande capacidade e poder 

de se imporem) e os meios de comunicação. Para desconstruir a teoria conspiratória 

de que não haveria possibilidade de o jornalista fugir ao assujeitamento da empresa 

para qual emprega a sua força de trabalho – o “bom sujeito” da teoria pecheuxtiana – 

a vertente culturalista recorre, assim, à explicação de que os media não se 

restringiriam a “transmitir a ideologia dominante”. Todavia, a relação estrutural 

estabelecida com o poder constituído produziria um efeito capaz de fazer com que as 

empresas de mídia assumissem um papel secundário. Para o estruturalismo britânico, 

a relação estrutural entre os meios de comunicação e suas principais fontes é que 

torna possível compreender o papel ideológico dos media.  

 Trata-se, portanto, de uma perspectiva que encara de modo unidirecional a 

relação entre os definidores primários e os jornalistas, sendo excessivamente 

determinista no que tange ao assujeitamento dos repórteres às “fontes acreditadas”.  

Ao considerar que esse processo não pode ser compreendido como um fenômeno 

acabado e fechado em si mesmo, a teoria interacionista lança luz nessa discussão, 

pois reconhece a existência de um “processo de negociação” antes da definição da 

pauta. 

 De acordo com Traquina (2005, p. 188-189): 

                                                
67  Para Adorno e Horkheimer (1985), a indústria cultural define-se como a meta do liberalismo 
econômico. Partindo da definição desses autores, Brittos e Miguel (2008, p. 48) explicam, 
didaticamente, o conceito da seguinte forma: “o termo indústria cultural, no singular, caracteriza todo 
o processo de produção, circulação e consumo de bens culturais. Mas, como não se trata de um bloco 
homogêneo, existem várias indústrias culturais, ou melhor, setores, correspondentes a cada uma das 
mídias, e, no seu interior, diversas organizações”.  
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Os estudos na linha da teoria interacionista reconhecem a predominância 
dos “definidores primários”, mas, ao contrário da teoria estruturalista, 
admitem a possibilidade de outros agentes sociais conseguirem mobilizar 
o campo jornalístico para os seus objetivos comunicacionais, e 
reconhecem, via o seu acesso direto, o poder dos jornalistas na definição 
do que é notícia e como será construída.   

Considerando as particularidades de ambas, a perspectiva construtivista ajuda 

a compreender o que nos diz Pêcheux (2009) ao tratar das condições ideológicas de 

reprodução/transformação das relações de produção. O estruturalismo da escola 

britânica instiga-nos a repensar o papel da cultura no debate ideológico; da mesma 

forma que a vertente interacionista – de modo dialético – destaca o processo de 

negociação constante entre os diversos agentes sociais para a construção da notícia. 

Chamamos a atenção, no entanto, para o fato de que, conforme viemos sublinhando 

desde o início, a suposta “intencionalidade” que estaria por trás dos acontecimentos 

jornalísticos não interessa aos estudos da análise de discurso pecheuxtiana.  

Diferente do que defende a vertente interacionista, acusamos que, 

independente da intencionalidade do sujeito (repórter) – nesse estudo concebido pela 

categoria de sujeito jornalista (“bom” ou “mau” sujeito) –, a constituição da agenda 

jornalística não resulta de um mero processo de negociação com agentes externos. 

Tal “agenda”, no âmbito do jornalismo, é conhecida como a Teoria do Agendamento 

(agenda setting), a qual, segundo Pena (2008, p. 142), “defende a ideia de que os 

consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os assuntos que são 

veiculados na imprensa”. É uma forma de sugerir que os meios de comunicação 

“agendam” as conversas. Contudo, paralelo a esse modus operandi, existe, como já 

apontamos, uma negociação interna – da ordem do inconsciente – cujo 

funcionamento discursivo influencia decisivamente na produção de sentido. 

 Esse é, para nós, o elemento fundamental a se repensar na teorização, e 

consequente prática, do jornalismo contemporâneo. Não se pode mais admitir a visão 

simplista – mesmo em estudos ditos críticos – de que o sujeito jornalista atua de 

modo consciente, amparado por uma lógica de trabalho que o “isenta”, e, portanto, é 

capaz de produzir sentidos semelhantes aos que seus colegas produzem, em 

diferentes grupos de mídia, simplesmente por seguir uma espécie de “receita” sobre 

como produzir uma notícia. Dito isso, salientamos que procuramos expor, aqui, 

algumas das principais teorias do jornalismo, sem, no entanto, nos restringirmos 

apenas a descrevê-las. Por isso, optamos por elucidá-las, permanentemente, sob o 
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olhar da análise de discurso. Esse movimento teórico-metodológico é parte 

conceitual desta pesquisa, que busca, por meio da análise de um corpus bem 

definido, identificar e apresentar as contribuições que a AD pode trazer para o 

jornalismo. 
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Capítulo 3 – As diferentes materialidades discursivas na cobertura das Eleições 

de 2014 
   

Diante do relato feito em texto, pode-se sempre 
perguntar “como terá sido isso”, e imaginar uma 
possível realidade concreta. Diante do relato com 
imagens que se sucedem, cabem as perguntas “qual 
o nome disso?” e “o que isso quer dizer?”. Assim, 
se uma imagem pode conter informação que não 
cabe em mil palavras, uma palavra pode resumir o 
conhecimento de mil imagens. 
 

                               Nilson Lage 
 

A análise de discurso, certamente, tem muito a contribuir para a teorização do 

jornalismo no Brasil. Quando tomada pelo viés pecheuxtiano, a notícia passa a 

ocupar uma região de saber que exclui a obviedade mecanicista do processo de 

produção da informação, colocando em jogo a materialidade histórica da linguagem. 

Desde as primeiras linhas da presente pesquisa, fizemos questão de frisar que, 

enquanto prática discursiva, todo e qualquer “relato de um fato” precisa ser pensado 

a partir da trama de sentidos que é inerente ao texto noticioso. Estamos nos referindo 

à importância de se reconhecer que a notícia – seja ela textualizada pela via escrita, 

oral ou imagética – constitui-se em um indício de uma materialidade discursiva mais 

ampla. 

Em análise de discurso, compreendemos que o “texto” não se define por sua 

extensão. Os estudos de Pêcheux (2009) comprovam que as unidades de sentido se 

organizam em relação à situação, podendo o efeito de sentido entre locutores resultar 

apenas do uso de uma letra, um som ou uma imagem. No âmbito jornalístico, esse 

entendimento possibilita adotar uma metodologia de interpretação cuja natureza da 

unidade analítica não é apenas linguística, mas, também, histórica. O que importa 

não é procurar “desvendar” o “conteúdo” do texto noticioso, mas sim compreendê-lo 

em relação à historicidade que lhe é intrínseca. 

Não basta apenas compreender como um determinado “fato” é “transformado 

em notícia” – entrando em circulação –, é preciso reconhecer que, em cada matéria, 

existe a presença de diferentes processos de significação. Ao ser reapropriada em um 

programa de rádio, a notícia veiculada na página de um jornal, por exemplo, pode 

produzir um sentido diferente do que havia sido compreendido pela sua leitura na 
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mídia impressa. O entendimento sobre a natureza heterogênea dos textos jornalísticos 

abre o espaço necessário para avançarmos na direção dos “gestos de interpretação”. 

Entendemos, contudo, que é preciso tratar, primeiramente, das diferentes formas de 

subjetivação do sujeito jornalista em sua atividade profissional. Conforme estamos 

propondo neste capítulo. 

Interessa-nos, de modo particular, oferecer um conjunto de ferramentas que 

possam auxiliar na compreensão de como um “texto noticioso” pode ser lido e, 

consequentemente, na identificação de sentidos por ele produzidos. Embora o corpus 

da presente pesquisa esteja constituído apenas de textos escritos, ilustrados – ou não 

– por imagens, cumpre nosso dever especificar as particularidades dos textos 

radiofônicos e audiovisuais. Acreditamos que, desta forma, o recorte realizado 

complementa-se, pois, a inter-relação das mídias digital, impressa, radiofônica e 

televisa apresenta-se como parte constitutiva das formações discursivas informativa e 

contrainformativa.  

3.1. Revisitando o conceito de notícia: materialidade linguística e ideológica 

Das mais diversas definições de notícia, uma, em particular, é 

recorrentemente evocada, no meio acadêmico, para explicar aos futuros jornalistas o 

que, afinal de contas, poderia ser considerado como “notícia”. De forma bem 

humorada, o jornalista norte-americano, Amus Cummings, costumava dizer que, “se 

um cachorro morde um homem, não é notícia; mas se um homem morde um 

cachorro, aí, então, é notícia” (LAGE, 2001, p. 52). Conforme abordamos no capítulo 

dois, tal sentença se consagraria ao levar em consideração o uso de subjetivos 

critérios de noticiabilidade. No entanto, tratamos de demonstrar, logo de início, que a 

mera utilização dos mesmos valores-notícia, em grupos de mídia distintos, não 

assegura um sentido igual – ou mesmo próximo – no relato do fato.  

A definição do que é – ou não – importante, corresponde à leitura que um 

determinado grupo social – neste caso, um conglomerado de mídia – faz do mundo. 

Um processo que, tal qual já demonstramos, não se dá, necessariamente, de forma 

consciente. Tomada como uma abstração que passaria a “existir objetivamente” 

como a única realidade possível, a “verdade” procura se materializar, na notícia, de 

diferentes formas. 
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De acordo com Lage (2006, p. 26), “a ideia de verdade está, aí, restrita ao 

conceito clássico de adequação do enunciado aos fatos”. Assim, a notícia não seria 

“avaliada por seu conteúdo moral, ético ou político”, mas sim pela “precisão do fato” 

e das “falas dos entrevistados” (as fontes). Embora o autor admita não existir 

qualquer possibilidade do jornalista estar imune às contingências históricas, deixa-se 

levar por uma crença em não haver, em tese, “notícias reacionárias ou progressistas, 

edificantes ou indecentes” (p. 27). Em sua definição sobre o que chama de “estrutura 

da notícia”, chega a afirmar que aquilo que não corresponderia à ideia de “verdade” 

seria uma “fraude” ou um “erro”. É possível identificar, aí, uma falta, cuja 

característica principal é o encobrimento da incompletude da notícia por meio de 

excessos que seriam próprios do conjunto de regras estabelecidas para a sua 

produção.  

Existe, hoje, uma lacuna nas diversas teorizações sobre o jornalismo e, de 

modo particular, na conceituação “do que é notícia”. Essa espécie de “vazio 

conceitual”, em nosso entendimento, se deve à falta de aprofundamento sobre 

questões que são da ordem do inconsciente e da ideologia. O trajeto metodológico 

que leva da estrutura (linguística) ao acontecimento (discursivo), deveria consagrar-

se como princípio fundamental da dinâmica interpretativa apropriada para os estudos 

na área do jornalismo. O componente ideológico, sob este ponto de vista, não 

corresponde, meramente, a “elementos escolhidos segundo critérios de valor 

essencialmente cambiáveis, que se organizam na notícia” (LAGE, 2006, p. 54), mas 

enquanto prática significante.  

Ao contrário do que diz Lage (2006, p. 13), é, justamente, por não conformar-

se a “padrões industriais por meio da técnica de produção, de restrições do código 

linguístico e de uma estrutura relativamente estável” que a notícia continua sendo a 

matéria-prima do jornalismo. Com base nos estudos de Pêcheux (1997), podemos 

compreender que, ao atualizarem-se no dizer – inscrevendo-se na memória –, os 

efeitos de sentido acabam por englobar a relação entre um enunciado jornalístico e os 

outros tantos que lhe antecedem. “Daí também aparece um espaço determinado que 

mostra a necessidade de uma região específica para uma disciplina da interpretação 

que se definisse nessa nova base. Essa disciplina é a análise de discurso” 

(ORLANDI, 2004, p. 41).  
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Para melhor entender esse processo, no qual a ideologia opera enquanto efeito 

necessário da relação do sujeito jornalista com a língua e a história, passamos a 

analisar a repercussão da derrota do então candidato Aécio Neves (PSDB), nas 

eleições de 2014. A sequência discursiva apresentada logo abaixo (sdr 17) nos faz 

retomar a noção de memória discursiva. Um elemento que, tal qual já introduzido 

nesta pesquisa, pode ajudar para uma formação mais reflexiva quanto às práticas 

discursivas do jornalismo brasileiro. 

 
sdr 17 – FDCI – matéria da RBA (grifo nosso) 
 
[...] em seu pronunciamento, Aécio não fez a habitual menção especial ao povo mineiro. No 
entanto, após informar a pequena plateia de jornalistas e correligionários tucanos de que já 
havia telefonado a Dilma para parabenizá-la por sua reeleição, Aécio encerrou sua fala 
citando São Paulo: "Combati o bom combate, cumpri a jornada, guardei a fé". O 
Santo Católico batiza o estado onde o tucano teve sua vitória mais expressiva, levando-
se em conta que trata-se do maior colégio eleitoral do país: foram 15 milhões de votos, 
contra 8 milhões de votos para Dilma Rousseff. Em Minas Gerais, no entanto, estado 
governado por Aécio e seu sucessor Antonio Anastasia (PSDB) desde 2003, o tucano 
perdeu novamente, assim como no primeiro turno: foram 5,9 milhões de votos para a 
petista contra 5,4 milhões para o tucano. No primeiro turno, Aécio recebeu 4,4 milhões de 
votos, contra 4,8 milhões de votos de Dilma.68 
  

 A partir da análise desta sequência discursiva, podemos perceber que o 

discurso da RBA regulariza-se pela repetição. Quando faz uso da expressão: “combati 

o bom combate, cumpri a jornada, guardei a fé” (sublinhada na sdr 17), Aécio 

recupera uma passagem bíblica, mas a mera reprodução desse enunciado, no 

transcorrer da notícia, não assegura um único sentido no relato do fato. Como a 

memória discursiva diz respeito apenas aos sentidos autorizados pelo sujeito 

universal de uma determinada formação discursiva – e não a todos os sentidos, como 

é próprio do interdiscurso – é preciso notar que está em jogo não apenas o que deve 

ser dito, mas, também, o que não deve ser dito. A forma-sujeito da RBA indicava a 

necessidade de se dizer, por exemplo, que, em Minas Gerais – estado governado de 

janeiro de 2003 a agosto de 2014 pelo PSDB –, os tucanos haviam perdido para a 

então candidata petista. Diferente do que ocorre no interior da FDI, na qual a 

                                                
68 EM discurso curto, Aécio se despede com citação a São Paulo e sem falar de Minas. Rede Brasil 
Atual, outubro de 2014. Disponível em: <http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/em-
discurso-curto-aecio-se-despede-com-citacao-a-sao-paulo-e-sem-falar-de-minas-8529.html>. Acesso 
em: 29 out. 2016.  
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memória discursiva está muito mais próxima de atualizar os sentimentos de ousadia e 

coragem característicos do modo como o apóstolo Paulo desempenhou seu 

ministério.  

Vejamos como se dá essa diferenciação levando em conta a sdr a seguir. 

 
sdr 18 – FDI – matéria da Folha (grifos nossos) 
 
Em um pronunciamento de dois minutos em um hotel no centro de Belo Horizonte, o tucano 
agradeceu aos mais de 50 milhões de eleitores que votaram nele. "Serei eternamente grato 
a cada um, a cada uma de vocês, que me permitiram voltar a sonhar e acreditar na 
construção de um novo projeto", declarou. Em disputa acirrada, Aécio teve 48,4% dos 
votos válidos. O candidato derrotado contou ter telefonado para a presidente reeleita, Dilma 
Rousseff (PT) para lhe desejar sucesso na nova gestão e disse a ela que é preciso unir o 
Brasil." Considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um 
projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros", revelou o senador sobre as palavras 
ditas a petista. Aécio concluiu sua fala expressando o sentimento de dever cumprido. 
"Mais vivo do que nunca, mais sonhador do que nunca, eu deixo essa campanha, ao 
final, com sentimento de que cumprimos o nosso papel", disse. "Repito para encerrar, 
mais uma vez, [o apóstolo] São Paulo, que é o que retrata para mim de forma mais 
clara o sentimento que tenho hoje, na minha alma e no meu coração: 'Combati o bom 
combate, cumpri a minha missão e guardei a fé'. Muito obrigado a todos os 
brasileiros."69 
 

 O que “não pode ser dito” na matéria da RBA é, justamente, o que “deve ser 

dito” por meio da notícia publicada pela Folha; isto é, que o candidato derrotado 

teria “cumprido o seu dever”, tal qual o apóstolo Paulo, ao apresentar o balanço de 

sua vida.70 Uma vida dedicada ao dever incansável de buscar a perfeição em sua 

trajetória devotada a Jesus Cristo. O “sonho” do tucano, retomado como um 

sentimento messiânico de construção de um “novo projeto político”, produz um 

sentido oposto ao do texto noticioso da RBA, que é próprio da FDCI. Os sentidos 

autorizados pela forma-sujeito da FDI nos levam a entender a necessidade de se dizer 

que não só a disputa foi muito acirrada – destacando, por duas vezes, a margem 

apertada da vitória de Dilma –, mas, sobretudo, o caráter emocional e afetivo com o 

qual o então candidato diria apenas um “até breve” aos brasileiros.  

                                                
69 CUMPRI minha missão, afirma Aécio em discurso após derrota. Folha de São Paulo, outubro de 
2014. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1538756-combati-o-bom-
combate-afirma-aecio-em-discurso-apos-derrota.shtml>. Acesso em: 29 out. 2016. 
70  BÍBLIA Online. 2 Timóteo 4:7. Disponível em: 
<http://www.bibliaonline.net/bol/?acao=por_verso&livro=55&capitulo=&versao=17,8,8&grupos=&a
grupar=&link=bol&cab=0&lang=pt-BR>. Acesso em: 30 out. 2016. 
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 Podemos perceber, portanto, que os sentidos autorizados no interior das 

respectivas formações discursivas acionam a memória de forma distinta. No texto 

jornalístico da RBA, a passagem bíblica serve apenas para introduzir os percentuais 

de votação em São Paulo e Minas Gerais, destacando os números negativos nesta 

última região, que, por mais de uma década, esteve sob o comando tucano. Já na 

matéria da Folha, percebemos que a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo é 

retomada para dar um aspecto emocional ao caráter acirrado da disputa. A retomada 

de um já-dito, por meio da materialidade linguística, produz, assim, um sentido de 

que, tal qual um missionário cristão, Aécio teria se portado de modo correto com a 

sua candidatura (seu ministério).  

 Nas palavras de Sobrinho (2011, p. 113): 
os efeitos de sentido têm caráter historicamente determinado – daí a 
importância de levar em consideração o caráter material de sentido e a 
posição sujeito no discurso. Compreender isso exige a mobilização de 
categorias imbricadas e constituídas pelas relações de desigualdade-
contradição-subordinação das lutas de classes de uma determinada 
conjuntura histórica. 

O contexto da crise política brasileira, deflagrada em 2016, alude ao período 

pré-eleitoral – momento em que começa a ruir o governo de coalizão mantido pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) durante os 13 anos em que esteve no poder. É 

importante reforçar que a constituição do sujeito jornalista está sendo pensada na 

medida do entendimento de que vivemos em uma sociedade marcada por uma série 

de mecanismos de dominação/resistência. Trata-se de uma realidade material 

bastante diferente daquela propagandeada pelas forças dominantes, cujo controle de 

boa parte da opinião pública permite lançar a falsa ideia de que a luta de classes 

estaria superada. Conforme demonstra Sobrinho (2011), toda tentativa para encobrir 

a existência de diferentes posições-sujeito em presença da divisão social, da 

exploração e da força de trabalho, resulta, justamente, do efeito da própria luta 

ideológica entre diferentes classes – o que passaremos a demonstrar a seguir.   

Para tratar desse importante aspecto da análise de discurso, apresentamos 

duas sequências, cujas respectivas materialidades discursivas correspondem a pontos 

destacados no corpus da presente pesquisa; a saber: o acirramento da disputa 

eleitoral; a nova composição do Congresso Nacional; a posição das lideranças 

mundiais em relação ao pleito; a repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT); e a 

repercussão da derrota Aécio Neves (PSDB). Retomamos, com isso, textos 
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jornalísticos que já foram alvo de nossas análises nos dois capítulos anteriores. Neste 

ponto, no entanto, observamos especificamente como se dá o funcionamento da 

ideologia nas duas formações discursivas que estão sendo analisadas pela presente 

pesquisa – FDI e FDCI. 

Ao ser reportado por grupos de mídia representativos dos interesses das 

classes empresarial e trabalhadora, o embate eleitoral de 2014 deixa emergir, por 

meio do discurso, a referida divisão de classe. Mesmo que, hoje, este embate já não 

se materialize mais tanto pela via institucional/partidária, é por ela que continua 

sendo provocado, no seio dos aparelhos ideológicos, assegurando sua concretização 

ininterrupta. Ressaltamos, ainda, que o último ponto destacado no corpus – a 

representatividade de Lula no processo eleitoral de 2014 –, receberá atenção 

particular no último capítulo desta tese. Antes, contudo, entendemos ser preciso 

enfatizar o aspecto que diz respeito ao sujeito do discurso. 

Os cinco enunciados que compõem a sdr 19 – (e24), (e25), (e26), (e27) e 

(e28) e os outros cinco referentes à sdr 20 – (e29), (e30), (e31), (e32) e (e33) –, serão 

apresentados e avaliados em seus conjuntos. Enfatizamos que não estamos 

preocupados em estabelecer uma ordem cronológica sobre como estes fragmentos 

aparecem na cobertura jornalística das eleições de 2014, mas sim em discutir como a 

análise das respectivas materialidades discursivas permite compreender a realização 

da luta de classes no seio do jornalismo brasileiro.  

Comecemos, então, pela formação discursiva contrainformativa (FDCI): 

  
sdr 19 – FDCI – notícias da RBA (grifos nossos) 

 
(e24) - o acirramento da disputa eleitoral - Em 20 de julho, no início da campanha 
eleitoral, o jornal Folha de S. Paulo publicou denúncias de que o governo de Minas 
Gerais teria construído aeroporto no terreno de um tio do ex-governador Aécio Neves 
na cidade de Cláudio (MG). A manchete inaugurou a temporada de acusações na campanha 
presidencial de 2014, que teria continuidade com o “vazamento” de depoimentos do ex-
diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef sobre esquema de 
desvio de verbas na estatal em benefício do PT e partidos aliados. Divulgadas a partir de 10 
de setembro pela revista Veja, as delações de Costa e Youssef, parte de uma investigação 
sigilosa da Polícia Federal, dariam munição para as campanhas de Aécio Neves (PSDB) 
e Marina Silva (PSB) contra a presidenta Dilma. [...] E o aeroporto de Cláudio (MG) 
ficou cada vez mais esquecido.71 
 

                                                
71 ELEIÇÃO 2014, op. cit.  
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(e25) - a nova composição do Congresso Nacional – [...] Ricardo Berzoini, destaca 
prioridades e desafios para o próximo mandato da presidenta Dilma Rousseff (PT): 
desenvolvimento econômico com distribuição, reforma política, reforma tributária 
progressiva e um salto de investimentos na área da saúde, com o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS).72 
 

(e26) - a posição das lideranças mundiais em relação ao pleito - Países americanos 
demonstram carinho e afinidade com as políticas da presidenta; demais lideranças 
mantêm o enfoque político-econômico.73  
 

(e27) - a repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT) - O discurso da petista, com 
duração de 28 minutos, teve como tema central o diálogo no país. Ela afirmou que seu 
compromisso é estar aberta à conversa com todos os setores da sociedade e deixou para trás 
a ideia de que o Brasil esteja dividido. Ela considera que a margem apertada de vantagem 
sobre seu adversário, Aécio Neves, com 51,64% dos votos válidos (54,5 milhões), ante 
48,36% do tucano (51 milhões), deve ser utilizada como energia para garantir conciliação e 
propostas em comum.74 
 
(e28) - a repercussão da derrota Aécio Neves (PSDB) - Aécio guardou ainda duas "indiretas" 
para seu último discurso. A primeira, em sintonia com a análise da imprensa tradicional, 
reforçou a ideia de que o resultado mostra que existe um país "rachado", ao prometer que 
seguirá em seu mandato como senador para "unir o país em torno de um projeto honrado e 
de transformação". [...] A segunda indireta veio na forma de omissão: em seu 
pronunciamento, Aécio não fez a habitual menção especial ao povo mineiro.75 

 

No primeiro enunciado da sdr 19 (e24), a Rede Brasil Atual faz referência a 

uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em julho de 2014,76 quando 

recém havia começado a campanha eleitoral. A referida notícia esclarece que o 

aeroporto construído no município de Cláudio, a 150 km de Belo Horizonte, era 

administrado por familiares de Aécio, então candidato do PSDB à Presidência.  

Conforme explicamos no segundo capítulo, existem pelo menos duas posições-

sujeito atuando no interior de cada uma das formações discursivas que estamos 

analisando. Mas, neste caso, mais do que identificar a presença do “mau sujeito” da 

formação discursiva informativa (P2FDI) na matéria citada, interessa-nos ressaltar 

que, ao acionar a memória discursiva, retomando os já-ditos do texto publicado pela 

Folha¸ o “bom sujeito” da formação discursiva contrainformativa (P1FDCI) faz 

                                                
72 EM resposta, op. cit.  
73 LÍDERES, op. cit.  
74 EM discurso, op. cit.  
75 EM discurso, op. cit.  
76 GOVERNO de Minas fez aeroporto em terreno de tio de Aécio. Folha de São Paulo, julho de 2014. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/07/1488587-governo-de-minas-fez-
aeroporto-em-terreno-de-tio-de-aecio.shtml>. Acesso em: 2 out 2016. 
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mover – e sustenta – um discurso cujo efeito de sentido coloca em funcionamento o 

processo de reprodução/transformação das relações sociais de produção.  

Não raras vezes, a RBA retoma os dizeres da Folha de modo a fazer ressoar 

sua crítica à conduta seletiva da mídia hegemônica, principalmente, ao tratar das 

denúncias envolvendo diferentes atores políticos. É deste modo que a memória se 

materializa no discurso da cobertura eleitoral de 2014. A forma-sujeito da FDCI 

autoriza um sentido de crítica à postura da mídia comercial (hegemônica) na mesma 

medida em que coloca em disputa, no interior do aparelho ideológico da informação, 

dois projetos de governo distintos. A filiação da RBA ao programa político mais 

identificado com a classe trabalhadora – proposto pelo PT – pode ser compreendida 

em diversas passagens da notícia.  

No segundo enunciado (e25), destaca-se o suposto compromisso do projeto 

capitaneado pelo PT com as reformas política e tributária, além da manutenção do 

crescimento econômico com distribuição de renda e maior investimento na saúde 

pública. Esse discurso, em nosso entendimento, expõe o conflito existente na relação 

capital/trabalho, uma vez que a materialidade linguística aponta para a possibilidade 

de resistência tanto à flexibilização dos direitos trabalhistas quanto à prioridade na 

manutenção de conquistas históricas. O uso dos adjetivos “carinho” e “afinidade” 

(e26), para ilustrar o tratamento dispensado pelos países vizinhos a então presidenta 

Dilma, também é representativo da ideologia que subjaz a FDCI.  

Ao se referir mais diretamente à repercussão do resultado das eleições, a RBA 

enfatiza a ideia de que Dilma estaria disposta ao diálogo e, inclusive, à conciliação 

com a oposição (e27). Em nenhuma das matérias publicadas existe alguma tentativa 

de relatar as informações com “impessoalidade”. Embora utilize a terceira pessoa do 

singular, a RBA marca-se em oposição aos grupos de mídia comerciais (caso da 

Folha) de formas distintas. O último enunciado (e28) em destaque na sdr 19 expõe 

essa questão. Ao classificar a mídia comercial como “imprensa tradicional” e 

apontar, no eixo do intradiscurso, o silenciamento do tucano em relação ao povo 

mineiro, a RBA assume o seu lado no embate político.  Daí, portanto, a possibilidade 

de afirmarmos que os efeitos de sentido “fazem parte do movimento contraditório 

das relações sociais de produção, incluindo aí os interesses e lutas de classes” 

(SOBRINHO, 2011, p. 115). Do outro lado do espectro ideológico estão os grupos de 
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mídia comerciais – representados, nessa pesquisa, pela Folha –, cuja atuação do 

“bom sujeito” (P1FDI), como veremos logo abaixo, demonstra que o embate de 

ideias pode se realizar pela via midiática.  

 
sdr 20 – FDI – notícias da Folha (grifos nossos) 
 
(e29) - o acirramento da disputa eleitoral - Oposicionistas ressaltam os reflexos do "país 
rachado" e preveem temperatura alta devido aos acordos de delação premiada do doleiro 
Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa que sugerem o 
envolvimento de congressistas com o esquema de desvio de recursos da Petrobras. [...] O 
maior desafio da presidente reeleita será recuperar a credibilidade de sua política 
econômica e reconquistar a confiança dos investidores. Outro será recuperar o apoio de 
partidos que a apoiavam no Congresso e se afastaram do governo durante a campanha. As 
negociações ocorrerão em meio à tensão causada pelas investigações do escândalo na 
Petrobras, estimuladas pelos depoimentos de um ex-diretor da estatal e um doleiro que 
acusam o PT e seus aliados de montar um esquema para desviar recursos da empresa 
para os partidos que apoiam Dilma no Congresso.77 
 
(e30) - a nova composição do Congresso Nacional - Em seu primeiro mandato, Dilma tinha 
uma base de sustentação maior e apesar disso enfrentou dificuldades e rebeliões – um dos 
exemplos foi o fiasco da proposta de reforma política que tentou aprovar no Legislativo 
após os protestos de junho de 2013.78 
 
(e31) - a posição das lideranças mundiais em relação ao pleito - A NOTA DA CASA 
BRANCA: O presidente Obama congratula a presidente Dilma Rousseff do Brasil por sua 
reeleição ontem. O Brasil é um parceiro importante para os Estados Unidos e estamos 
comprometidos a continuar trabalhando com a presidente Rousseff para fortalecer nossas 
relações bilaterais. O presidente espera falar por telefone com a presidente Rousseff nos 
próximos dias para parabenizá-la pessoalmente e discutir como podemos aumentar nossa 
colaboração para promover segurança, prosperidade e respeito pelos direitos humanos 
em âmbito global, e uma maior cooperação bilateral em educação, energia, comércio e 
outros assuntos de interesse mútuo.79 
 
(e32) - a repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT) - A presidente teve a fala 
interrompida duas vezes pelo público que gritava "o povo não é bobo, abaixo a Rede 
Globo!". Ela não fez nenhum comentário sobre o cântico e apenas pediu para o público 
deixar ela falar, já que sofria para aumentar o tom de voz e reclamava do microfone 
instalado no local.80  
 
(e33) - a repercussão da derrota Aécio Neves (PSDB) - Recebido aos gritos de "Aécio 
guerreiro, orgulho brasileiro", o senador Aécio Neves (PSDB) disse que "sai mais vivo e 
sonhador" do que nunca desta eleição e com o sentimento de que cumpriu seu papel.81  

 Ao definir a aplicação de uma política econômica capaz de “recuperar a 

confiança dos investidores” como o “maior desafio da presidente reeleita” (e29), a 
                                                
77 NA disputa, op. cit.  
78 PÁIS rachado, op. cit.  
79 APÓS vitória, op. cit.  
80 QUERO ser, op. cit.  
81 EM discurso, op. cit.  
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forma-sujeito representativa da FDI – na qual se inscreve o Grupo Folha – faz 

ressoar um sentido cuja subserviência do governo à expectativa do mercado emerge 

como uma condicionante para o seu êxito. A tentativa de pautar as prioridades 

econômicas do governo Dilma repercute, assim, como “um aviso” dos agentes 

midiáticos ligados ao capital internacional de como evitar uma crise política no 

Brasil. A “falta de governabilidade”, utilizada como argumento para respaldar o 

impeachment, com base em um suposto crime de responsabilidade,82 resulta da não 

aceitação imediata às teses macroeconômicas defendidas pelo mercado e apoiadas 

pelo PMDB. Tais orientações, estabelecidas na chamada “Ponte para o Futuro”,83 

previam maior celeridade no manejo conjuntural das políticas monetária, fiscal e 

cambial.84  

 O “outro desafio”, aludido no primeiro enunciado da sdr 20, produz sentido 

por meio do silenciamento em relação aos demais partidos investigados no esquema 

de corrupção da Petrobras. Temos, aí, novamente, um efeito de pré-construído, no 

qual o pronome relativo “que” (sublinhado no enunciado 29) funciona de modo a 

restringir a distribuição de propinas apenas aos partidos que apoiavam Dilma no 

Congresso, tal qual demonstra esta parte do enunciado: “um ex-diretor da estatal e um 

doleiro que acusam o PT e seus aliados de montar um esquema para desviar recursos 

da empresa para os partidos que apoiam Dilma no Congresso Há, nesse caso, uma 

relação de correferência com um grupo nominal – os partidos –, delimitando o 

universo de agentes políticos envolvidos no esquema de corrupção denunciado pelo 

texto jornalístico. No entanto, conforme o procurador Carlos Fernando dos Santos 

Lima revelou ao Valor Econômico,85 a corrupção, na estatal, “nunca foi partidária” e 

                                                
82 Referimo-nos a um “suposto crime de responsabilidade” devido ao fato de que, mesmo após a 
consumação do impeachment – por nós compreendido como um golpe parlamentar –, não houve 
consenso no meio jurídico de que a assinatura dos decretos de suplementação orçamentária ou os 
repasses do Plano Safra – utilizados como base da acusação contra a presidenta – deveriam ser 
considerados crime. 
83 O documento denominado “Uma ponte para o futuro” pautava a desindexação de recursos para 
áreas como educação e saúde, em nome do equilíbrio fiscal. 
84 O próprio presidente Michel Temer (PMDB) acabou admitindo que este teria sido um fator decisivo 
para que o seu partido deixasse o governo Dilma e articulasse o impeachment junto ao PSDB. 
MICHEL Temer: "Impeachment aconteceu porque Dilma rejeitou "Ponte para o futuro". Repórter do 
Dia, setembro de 2016. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=MMtOP5s5Ono>. 
Acesso em: 3 out. 2016. 
85 CORRUPÇÃO não é partidária, está no sistema político, diz procurador. Valor econômico, julho de 
2016. Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/4520731/corrupcao-nao-e-partidaria-esta-no-
sistema-politico-diz-procurador>. Acesso em: 3 out. 2016. 
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sim inerente ao sistema político.  

Tão logo começaram as investigações da Operação Lava-Jato, diversos 

depoimentos deram indícios de que partidos que faziam oposição ao governo Dilma 

– como o PSDB – também estariam envolvidos no esquema de corrupção da 

Petrobras. Dez dias antes de a Folha publicar a matéria referente ao enunciado em 

questão, outro grupo que se inscreve na FDI – o Estadão – já havia noticiado que o 

ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, afirmara, em sua 

delação premiada, que o então presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra, 

teria lhe cobrado R$ 10 milhões de reais para que a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Petrobras, aberta em julho de 2009, fosse encerrada. 86  O 

enunciado 29 da sdr 19, refuta esta informação, pois remete apenas aos sentidos 

autorizados pelo bom sujeito da FDI; isto é, não conviria, naquele momento, que a 

Folha reforçasse essa informação. 

Além disso, em matéria publicada um dia depois, ao utilizar-se da expressão 

“fiasco” para definir o fracasso da proposta de reforma política encaminhada para o 

Congresso, o Grupo Folha “posiciona-se” em um espaço de saber cuja materialidade 

discursiva indica uma forte crítica ao governo Dilma. Da mesma forma que a RBA 

adjetiva a relação dos líderes dos países vizinhos com a ex-presidenta (e26), a Folha 

também utiliza deste expediente marcando-se ideologicamente no discurso, mas, 

neste caso, como oposição.  

Chamamos a atenção, ainda, para uma espécie de apropriação lacunar do 

discurso do outro no texto jornalístico do Grupo Folha. De acordo com Indursky 

(1997, p. 301), esse processo se dá por meio de incisas discursivas, as quais 

“consistem em sequências discursivas mais ou menos completas, mais ou menos 

fragmentadas, oriundas de outros discursos, e que, ao serem interiorizadas, não 

deixam pistas de sua procedência externa”. Ao observá-las, atentamente, a autora 

afirma que “não apresentam uma sintaxe fixa, podendo assumir formas variadas” (p. 

302). É o que ocorre, por exemplo, nos casos em que nos vemos diante de frases 

nominais e verbais (incluindo a associação entre elas)87 ou de sintagmas nominais.88  

                                                
86 EX-DIRETOR afirma que tucano extorquiu Petrobrás e recebeu propina de R$ 10 milhões. Estadão, 
outubro de 2014. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ex-diretor-da-
petrobras-diz-que-pagou-propina-para-ex-presidente-do-psdb/>. Acesso em: 3 out. 2016. 
87 As frases nominais são aquelas construídas sem a presença de um verbo, já as verbais caracterizam-
se pela presença do verbo.   
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Analisando o enunciado 31, da sdr 20, percebemos que é possível identificar 

esse processo, pois existe a presença de algo que foi acertado em outro discurso, mas 

que ressoa no intradiscurso da Folha como se pertencesse à FDI. Assim, quando o 

grupo da Família Frias repercute o discurso do então presidente norte-americano, 

Barack Obama, com destaque para temas como o “respeito aos direitos humanos em 

âmbito global”, notamos a presença de incisas discursivas. Elas confundem-se com o 

discurso da Folha, de modo a constituir um único enunciado linguístico. Trata-se de 

um fragmento formulado no intradiscurso do grupo de comunicação da Família 

Frias, mas que se relaciona com saberes da FDCI, uma vez que é próprio do discurso 

da mídia alternativa evidenciar a importância de se colocar a vida dos civis e a 

soberania dos diferentes povos acima de uma obsessão estratégica na busca por 

petróleo.  

Os recentes conflitos no Oriente Médio – em países como Iraque, Afeganistão 

e Paquistão – atestam para o fracasso da intervenção militar norte-americana, a qual, 

conforme comprova o saldo de mortes de civis nesses conflitos, está longe de 

“respeitar os direitos humanos em âmbito global”.89 Esse é um apelo, justamente, dos 

grupos de mídia inscritos na FDCI, que problematizam os conflitos gerados pela 

nova geopolítica do petróleo no mundo, já que do outro lado, as empresas de 

comunicação que se inscrevem na FDI, costumam trabalhar essas informações 

regidas pela ilusão de que não estão se posicionando diante do fato. Dessa forma, na 

maior parte das vezes, a mídia comercial limita-se apenas a atualizar o número de 

mortos, as regiões afetadas e a divulgar as iniciativas de ajuda humanitária.90 A 

                                                                                                                                     
88  A descrição estrutural das orações aponta para os chamados “sintagmas”. Esses elementos se 
organizam em torno de uma unidade denominada de “núcleo”.  Quando o referido “núcleo” 
corresponde a um nome ou pronome é classificado de “sintagma nominal”. A “natureza” dos 
sintagmas depende do tipo de elemento que constitui o seu “núcleo”. No caso dos sintagmas verbais, o 
“núcleo”, consequentemente, será um verbo; já o sintagma adjetival, terá como “núcleo” um adjetivo; 
o adverbial, um advérbio; e o preposicional, uma preposição.  Como todas as frases são formadas por 
sintagmas – elementos que indicam a relação de dependência entre as palavras – as orações sempre 
serão constituídas por um elemento determinante e outro determinado. Cada um desses segmentos 
constitui, portanto, um sintagma.  
89  Em um estudo, divulgado em 2015, pela organização Médicos pela Responsabilidade Social, 
estima-se que, durante os dez anos da chamada “Guerra ao Terror”, o número de mortos é de, no 
mínimo, 1,3 milhões de pessoas; podendo ultrapassar os dois milhões. MORTOS pela “Guerra ao 
Terror” podem superar 2 milhões. Revista Fórum, abril de 2015. Disponível em: 
<http://www.revistaforum.com.br/2015/04/11/mortos-pela-guerra-ao-terror-podem-chegar-a-2-
milhoes/>. Acesso em 3 out. 2016.  
90 As estimativas divulgadas pela mídia comercial brasileira costumam ser embasadas pelo que é 
considerado confiável na perspectiva da mídia privada internacional. Os dados são levantados com 
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disputa pelo modo de interpretar os conflitos – por vezes considerada invisível – 

revela, assim, seu caráter ideológico.  

Seguindo por esta linha de raciocínio, quando a Folha repercute a vitória de 

Dilma (e32) faz emergir a formação ideológica que está por trás da FDI. Mesmo no 

texto em que enfatiza as palavras de ordem dos militantes petistas em desagravo à 

Rede Globo – outro grupo de mídia representativo da FDI –, o jornal da família Frias 

evita contextualizar o que teria os levado a realizar esse protesto. Em matéria anterior 

(e30), quando cita as manifestações de 2013, o Grupo Folha silencia sobre as 

motivações iniciais do protesto. Podemos notar, a partir daí, que os sentidos 

autorizados pela forma-sujeito no interior da FDI são válidos não só para a cobertura 

jornalística da Folha, mas, também, da Rede Globo, e dos demais veículos ligados 

aos grupos de mídia dominantes (comerciais). Tais empresas de comunicação se 

pautam e se retroalimentam cotidianamente, mas, se motivados pela disputa de 

mercado, não deixam de se atacar mutuamente. A unidade ideológica só encontra 

maior afinidade nos períodos em que ocorrem os processos eleitorais, pois existe um 

efeito de homogeneidade no tratamento que é dado ao candidato que melhor 

representa os anseios das grandes corporações midiáticas. 

Não é a toa que a repercussão da derrota Aécio Neves (PSDB), na Folha, 

como já ressaltamos na sdr 18, produz um sentido de que o candidato tucano teria 

“cumprido o seu dever” (e33). Diferente da RBA, que registra a derrota do tucano de 

modo a priorizar dados estatísticos e as “indiretas” à presidenta Dilma (e28), como já 

mencionamos, a matéria da Folha traz a íntegra do discurso do tucano, deixando sua 

ideologia marcar-se no discurso de forma explícita pelo uso das aspas – como é 

possível observar nas passagens: “Aécio guerreiro, orgulho brasileiro” e “sai mais 

vivo e sonhador do que nunca” (e33).  

Reforçamos, com isso, que, conforme elucidamos anteriormente, a 

heterogeneidade mostrada marcada materializa-se, no discurso, sempre que o “outro” 

se fizer presente explicitamente. É o caso, mais uma vez, aqui. Vale dizer que, com 

base nas observações que realizamos em torno das sequências discursivas 19 e 20, é 

possível, enfim, referendar a ideia de que o sentido dos textos jornalísticos será 

                                                                                                                                     
base no índice jornalístico IBC – Iraq Body Count – o qual é bastante questionado por grupos de 
pesquisa ligados à Organização das Nações Unidas (ONU). A maior crítica se dá quanto aos erros de 
metodologia que já foram encontrados – e amplamente divulgados – nesse tipo de abordagem. 
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sempre produzido a partir de posições ideológicas determinadas pela luta de classes. 

A identificação com o partido que, nessa dada conjuntura, melhor representa os 

interesses da classe trabalhadora (FDCI) ou empresarial (FDI), funciona, 

discursivamente, como um indício do embate levado a cabo pelas contradições 

inerente às relações sociais de produção.   

Outra marca linguística importante e que ajuda a compreender a luta de 

classes, no interior do aparelho ideológico da informação, é o uso de duas expressões 

que, em nosso entendimento, representam modos particulares dos grupos de mídia se 

inscreverem na FDI ou na FDCI. Ao analisarmos o uso de “a presidente” e “a 

presidenta” em todas as matérias utilizadas no corpus desta pesquisa, percebemos 

que as únicas passagens em que a Folha faz uso de “a presidenta” são aquelas que 

indicam citações diretas de Dilma ao referir-se a si mesma. Em todos os outros casos, 

o jornal da família Frias utiliza apenas o termo “a presidente”. Por outro lado, a RBA 

costuma empregar o termo “a presidenta” no corpo das matérias e só utiliza “a 

presidente” quando reproduz uma citação direta de alguém que assim tenha se 

referido à Dilma, como no caso da carta assinada pelo banco Santander (e15).91  

Para melhor compreender a relação de forças que se estabelece entre as 

formações discursivas informativa e contrainformativa, apresentamos, a seguir, um 

esquema que delimita as regiões de sentido que opõem dois campos políticos 

antagônicos:  

         
 
         Pontos de análise 

Folha RBA 

FD Posição-
sujeito 

Posicionamento 
político 

FD Posição
-sujeito 

Posicionamento 
político 

o acirramento da disputa 
eleitoral 

FDI P1FDI Pró-Aécio FDCI P1 
FDCI 

Pró-Dilma 

a nova composição do 
Congresso Nacional 

FDI P1FDI Pró-Aécio FDCI P1 
FDCI 

Pró-Dilma 

a posição das lideranças 
mundiais em relação ao 
pleito 

FDI P1FDI Pró-Aécio FDCI P1 
FDCI 

Pró-Dilma 

a repercussão da vitória 
de Dilma Rousseff (PT) 

FDI P1FDI Pró-Aécio FDCI P1 
FDCI 

Pró-Dilma 

a repercussão da derrota 
Aécio Neves (PSDB) 

FDI P1FDI Pró-Aécio FDCI P1 
FDCI 

Pró-Dilma 

Quadro 2 

 

                                                
91 ELEIÇÃO 2014, op. cit. 
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 Tais observações sobre o efeito da ideologia na constituição do sujeito 

jornalista – e dos sentidos por eles representados – ajudam a dar um passo importante 

rumo à proposta de uma teoria discursiva do jornalismo. Como vimos anteriormente, 

os veículos de comunicação, inevitavelmente, assumem uma posição política ao 

relatar os fatos, sobretudo em época de acirramento do embate político. Embora as 

diferentes conceituações do que é notícia estejam marcadas pelo uso de regras e 

critérios próprios, indicando que ela seria uma espécie de “versão do fato” tornada 

pública, indicamos a possibilidade de outra abordagem. Partindo das análises 

realizadas até aqui – e com o objetivo de viabilizar um melhor entendimento das 

particularidades da cobertura jornalística que trataremos nos tópicos a seguir –, 

entendemos que a notícia, tal qual a estamos conceituando, deve ser compreendida 

como um efeito de sentido necessário, proveniente do modo como a memória 

discursiva é acionada por uma determinada posição-sujeito no interior de uma dada 

formação discursiva.  

Estamos dizendo, com isso, que, ao invés de teorizar a respeito do que se 

convencionou chamar de “versão do fato” – abordagem atual das teorias do 

jornalismo –, seria mais produtivo pensarmos nos gestos de interpretação, os quais, 

na presente pesquisa, apontam para o posicionamento político de cada veículo. 

Segundo Orlandi (1996, p. 22), “o gesto de interpretação é o que – perceptível ou não 

para o sujeito e/ou para seus interlocutores – decide a direção dos sentidos, 

decidindo, assim, sobre sua (do sujeito) direção”. Sob esta perspectiva, a notícia – 

definida, até então, como um “volume de informação factual” (LAGE, 2005, p. 73) – 

passaria a resultar do ato simbólico que conforma a leitura/interpretação, tomadas 

enquanto gestos e, também, enquanto práticas discursivas. Do nosso ponto de vista, 

todo jornalista, em sua formação acadêmica, deveria, de algum modo, saber 

aproximar a disciplina de análise de discurso da sua prática profissional. Esse 

aprendizado, como estamos demonstrando, o ajudaria na prática diária da profissão, 

auxiliando-o a compreender os gestos de interpretação dos sujeitos e, 

consequentemente, os diferentes efeitos de sentido provenientes do que se 

convencionou chamar, homogeneamente, de “cobertura do fato”.  

É preciso, no entanto, fazer uma observação a esse respeito. No rádio e na TV, 

a principal fonte de matérias exclusivas é a reportagem, e não a notícia. De acordo 
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com Abramo (1988, p. 111), “a reportagem é uma narrativa, simplesmente uma 

narrativa”. Já na visão de Lage (2006, p. 54), trata-se de um gênero diferente da 

notícia, uma vez que ela “não cuida de um fato singular ou de uma série de fatos, 

mas do levantamento de um assunto ou do relato de um episódio complexo, de 

acordo com um ângulo preestabelecido”. Sob este ponto de vista, a diferença entre 

notícia e reportagem estaria no projeto de texto (unidade analítica), uma vez que, a 

notícia (factual) estaria condicionada ao fechamento das edições dos jornais diários, 

enquanto a reportagem (não factual) possibilitaria uma melhor elaboração do texto 

(escrito, oral ou imagético) antes de torná-lo público. Afinal, como diz Orlandi 

(1994, p. 56) “diante de qualquer objeto simbólico "x" somos instados a interpretar o 

que "x" quer dizer”. 

Entendemos, assim, que a diferença primordial, ao fazer uso da noção de 

“notícia” ou de “reportagem”, consiste nas suas condições de produção; isto é, 

devemos perceber que as circunstâncias de enunciação não são as mesmas para 

ambas. Esta distinção ficará mais perceptível nos próximos tópicos, pois o conceito 

de reportagem se fará mais presente do que o de notícia. A abordagem que 

apresentaremos a partir de agora desmistifica a ideia de que as diferentes linguagens 

informativas justificariam “formas distintas” no trato e, consequente, compreensão 

da informação. 

3.2. Radiojornalismo  

 Embora o rádio apresente uma linguagem própria, diferenciando-se da mídia 

escrita (impressa ou digital) e televisionada, a forma como o enunciado produz 

sentido se dará sempre por meio da inscrição em uma dada formação discursiva (FD) 

– FDI ou FDCI –, sendo autorizado – ou não – pelo sujeito universal da respectiva 

FD. Em se tratando especificamente do rádio, precisamos ter em mente que este 

veículo ganhou notoriedade, sobretudo, a partir da Primeira Guerra Mundial, em 

1914. Nessa época, ele foi muito utilizado como suporte militar nas transmissões 

realizadas entre aeronaves e navios de guerra. Em pouco tempo já era possível notar 

o seu potencial informativo. Passando da radiotelegrafia92 à radiodifusão,93 em 1919, 

                                                
92  Consiste na transmissão sem fio, com mensagens em Código Morse, entre dois pontos já 
previamente definidos. 
93 Partindo de um ponto de transmissão já definido (uma emissora de rádio), a radiodifusão remete à 
emissão e recepção de programas de cunho jornalístico ou de entretenimento para um público ligado a 
um dado canal por meio de ondas eletromagnéticas.  
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teve início aquilo que ficou conhecido como a Era do Rádio. Os pioneiros no 

processo de transmissão regular de programação radiofônica foram os Estados 

Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Já a sua introdução, no Brasil, se deu no contexto do pós-guerra. Conforme 

explica Ferrareto (2001, p. 93), com o fim do conflito mundial, as grandes indústrias 

eletro-eletrônicas norte-americanas tiveram de “procurar novos mercados para 

garantir e ampliar seus níveis de lucro”. De acordo com o este mesmo autor, tal 

processo remete a características inatas do capitalismo, uma vez que o referido 

sistema tende “à busca de mercados cada vez maiores, internacionalizando 

interesses” (p. 93). A primeira emissora de rádio brasileira – Rádio Clube de 

Pernambuco – surge, nesse contexto, em 1919, no Recife. 94  Mas a primeira 

transmissão radiofônica, no Brasil, só ocorreu no dia 7 de setembro de 1922,95 no Rio 

de Janeiro, durante a Exposição do Centenário da Independência. Foi nesta ocasião 

que o professor Edgard Roquette-Pinto96 começou a interessar-se pelo veículo.  

Em 1923, o educador mobilizou um grupo de intelectuais da Academia 

Brasileira de Ciências para viabilizar a consolidação do rádio como novo meio de 

comunicação em solo brasileiro. O interesse em torno do uso e apropriação do 

veículo, nessa época, tinha caráter essencialmente educativo. Foi com esse objetivo 

que Roquete-Pinto fundou a Rádio Sociedade Rio de Janeiro. Ele afirmava que o 

rádio era o jornal dos que não sabiam ler e uma espécie de mestre dos que não 

podiam ir à escola (FERRARETO, 2001). Isso explica, um pouco, porque este meio 

de comunicação foi considerado o mais importante, no Brasil, até meados da década 

de 1950.97  

A partir do ano de 1932, a legislação passou a permitir a veiculação de 

publicidade nas emissoras. Essa mudança impactou o “modo de fazer” comunicação 

das empresas de radiodifusão sonora. Quem mais se beneficiou com tais 

modificações foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, inaugurada em 1936. Mantida 
                                                
94  Vale destacar que as transmissões da Rádio Clube Pernambuco utilizavam a radiotelegrafia, 
tomando por base as escutas de emissoras dos Estados Unidos, pois a radiodifusão ainda era muito 
cara.   
95 Para se ter uma ideia, no final de 1922, os Estados Unidos já contavam com 382 emissoras de rádio. 
A pioneira foi a rádio comercial WEAF, de Nova Iorque, que cobrava algo em torno de $ 2,00 dólares 
por 12 segundos de publicidade e $ 100 dólares por 10 minutos (AQUINO, 2007). 
96 Este foi o homem que ficou conhecido como o “pai do rádio no Brasil”. 
97 No Rio Grande do Sul, a radiodifusão teve início em 1924, com transmissões das rádios Pelotense e 
Riograndense – as mais antigas do estado. 
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pelo governo, a emissora emplacou rapidamente e, devido a sua organização 

administrativa, foi responsável por inaugurar aquilo que, hoje, é conhecido como o 

atual modelo da rádio comercial brasileira.  

Essa breve contextualização sócio-histórica, que apresenta os principais 

aspectos do surgimento do rádio no Brasil, ajuda a compreender o porquê deste 

veículo, ainda hoje, manter características muito semelhantes às do seu surgimento. 

Diferente do que ocorre com outros veículos – como a televisão –, que parecem ter 

se adaptado mais facilmente aos códigos próprios da comunicação mediada pelo 

computador (CMC), a linguagem radiofônica, neste início do século XXI, continua a 

se caracterizar pelo “uso da voz humana, da música, dos efeitos sonoros e do 

silêncio, que atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas formas” 

(FERRARETO, 2001, p. 26). A diferença é que, no cenário atual, o radiojornalismo 

pode ser acessado por diversas plataformas. Assim, a ideia de que a informação, por 

meio do rádio, se caracterizaria apenas pela viabilidade de um “meio de comunicação 

que utiliza emissões de ondas eletromagnéticas para transmitir a distância mensagens 

sonoras” (p. 23), está completamente obsoleta.  

Segundo Del Bianco (2010, p. 6), 
a evolução da tecnologia tem ampliado radicalmente todos os meios de 
comunicação frente as opções à disposição dos consumidores, incluindo o 
centenário meio rádio. No passado, o rádio era limitado ao que estava 
disponível nas frequências AM e FM. Hoje as possibilidades de escuta se 
estenderam com as plataformas digitais: Internet, players de MP3, 
celulares, satélite e rádio digital.  

Isso só é possível em função da convergência de mídias. Ao aglutinar texto, 

som e imagem, o fluxo de conteúdos circula de modo a atualizar as práticas 

discursivas de produção e distribuição da informação, embora mantenha intacta uma 

forma particular de comunicação, que é herdeira ainda dos anos 1920 e 1930. 

Segundo Jenkins (2006), o momento atual é caracterizado pela cooperação entre 

diferentes mercados e pelo comportamento migratório do público. Ao serem 

inseridos nessas circunstâncias de enunciação, os enunciados jornalísticos de uma 

determinada emissora são reproduzidos – mesmo que com um certo delay – nos 

players dos sites de um mesmo grupo de mídia ou de empresas parceiras. A novidade 

em comparação ao surgimento do rádio, portanto, está na mediação, uma vez que, 

hoje, muitos boletins informativos – ou reportagens – ficam disponíveis na rede e 

podem ser acessados de forma atemporal, algo impensado na época das primeiras 
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experiências de transmissão radiofônica.   

Conforme já mencionamos, a definição de “reportagem” mostra-se mais 

adequada para a análise do texto jornalístico que é colocado em funcionamento por 

meio do rádio e da TV. Deslocando o entendimento de Abramo (1988) para o âmbito 

da análise de discurso, avaliamos que, ao invés de defini-la com base em uma análise 

empírica, é válido procurar compreendê-la no nível do discurso. Sendo assim, 

entendemos que a ideia de que uma reportagem é, necessariamente, “o fruto de uma 

observação cuidadosa” (p. 11), baseada em um suposto “poder de observação do 

narrador” ao transmitir “sua impressão” do fato, merece uma reformulação, no 

sentido do que estamos propondo ao longo do nosso texto.  

Abramo (1888, p. 111-112) dirá que “não há uma definição clara do que é 

reportagem”. Isso porque, segundo o autor, ela “transformou-se numa narrativa que 

mistura fatos objetivos com impressões subjetivas. Impressões subjetivas no plano 

sensorial, não social”. Essa compreensão de que a reportagem, bem como a notícia, 

poderia ser definida pela “experiência” e “intencionalidade” de um sujeito cartesiano 

– o jornalista que “tudo sabe” e “tudo pode” –, em nosso entendimento, é bastante 

reducionista. Considerando o que já pontuamos em relação ao conceito de notícia, 

gostaríamos de reforçar, aqui, que a reportagem, bem como qualquer texto noticioso, 

precisa ser pensada a partir do modo como uma dada posição-sujeito, ao relacionar-

se com o sujeito universal de uma determinada FD, aciona a memória discursiva. 

Ressaltamos, no entanto, que a diferenciação entre o que constitui uma 

“reportagem” e uma “notícia” se dá pelas circunstâncias de enunciação. O contexto 

imediato revela-se importante para esta discussão na medida em que o tempo de 

elaboração dos enunciados que conformam o texto noticioso e a situação de 

enunciação em que esses dizeres são recuperados pela memória discursiva interferem 

no efeito de sentido. No caso da cobertura das Eleições Presidenciais 2014 – objeto 

de análise da presente pesquisa – tanto o Grupo Folha quanto a Rede Brasil Atual 

mantiveram ativos, em seus respectivos sites (ou em páginas por eles controladas), 

áudios de produções jornalísticas que fazem ecoar efeitos de sentido marcados 

ideologicamente pelas formações discursivas informativa e contrainformativa (FDI e 

FDCI).  

Assim, ao repercutir o primeiro pronunciamento do senador Aécio Neves 
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(PSDB) após a derrota nas eleições de 2014, uma reportagem98 da rádio Jovem Pan, 

emissora parceira do Grupo Folha/Uol,99 fez ressoar um discurso-outro, que, ao ser 

(re)significado, funciona como um efeito de pré-construído. Para melhor 

compreender esse processo passemos a analisar a sequência destacada abaixo: 

 
sdr 21 – FDI (grifo nosso) 
 
Aécio Neves assume liderança oposicionista e condiciona diálogo com o governo às 
investigações sobre Petrolão./ O senador do PSDB de Minas fez seu primeiro discurso 
nesta quarta-feira na tribuna do Senado após as eleições./ Aécio Neves prometeu oposição 
incansável e intransigente ao governo da presidente Dilma Rousseff do PT./ O dirigente do 
PSDB exige apuração e punição para os desvios de centenas de milhões de reais da 
Petrobras./100 

 

No rádio, como podemos ver, os enunciados costumam respeitar a ordem 

direta: sujeito + verbo + predicado (sdr 21). O uso de substantivos e verbos na voz 

ativa101 reforça aquilo que é considerado como a “densidade indispensável ao texto 

jornalístico” (BARBEIRO; LIMA, 2001, p. 63). A linguagem do radiojornalismo é, 

portanto, mais direta do que aquela apresentada na mídia escrita (impressa ou 

digital). As pausas – marcadas pelo uso de um travessão ( / ) no meio do texto – 

indicam a importância que é dada à utilização de períodos curtos. Neste trecho da 

reportagem veiculada pela Jovem Pan, notamos que o discurso em questão faz 

ressoar um sentido diferente do que havia sido produzido com o pronunciamento 

realizado logo após o reconhecimento da derrota nas eleições.102 Esta espécie de 

“atualização de sentidos”, a nosso ver, é significativa do modo como sujeito 

                                                
98  AÉCIO discursa. UOL Mais, novembro de 2014. Disponível em: < 
http://mais.uol.com.br/view/85r7d735pwrw/aecio-discursa-0402CC1B3368D8915326?types=A&>. 
Acesso em 12 out. 2016.  
99  A reportagem foi publicada pelo serviço UOL Mais, no dia 6 de novembro de 2014. Ela é 
disponibilizada pela Folha através deste serviço de compartilhamento de conteúdos, que permite aos 
usuários postarem áudios, vídeos, fotos e textos. Estrategicamente, no UOL Mais, é possível encontrar 
conteúdo oficial da Folha/UOL e de seus parceiros em vídeo e áudio. Entre os materiais 
disponibilizados é possível acessar notícias, entrevistas e reportagens produzidas pelas emissoras de 
rádio parceiras da Folha/UOL. São elas: Jovem Pan FM, Jovem Pan Online, BandNews FM, Rádio 
Bandeirantes, Bradesco Esportes, Rádio Jornal Pernambuco, Mix Rio FM, Jangadeiro, Rádio Sul 
América Paradiso, JC News, Rádio Tribuna do Ceará, Ipanema e Metropolitana FM.  
100 AÉCIO discursa, op. cit.  
101 De acordo com Bechara (2009, p. 182), a voz ativa é a “forma em que o verbo se apresenta para 
normalmente indicar que a pessoa a que se refere é o agente da ação”. 
102 CUMPRI minha missão, diz Aécio ao reconhecer a derrota. UOL Eleições, outubro de 2014. 
Disponível em: <http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/26/cumpri-minha-missao-diz-aecio-
ao-reconhecer-a-derrota.htm>. Acesso em 12 out. 2016.  
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jornalista, inscrito na FDI, se relaciona de diferentes maneiras com o sujeito 

universal e, consequentemente, passa a acionar a memória discursiva de forma 

igualmente distinta.  

Conforme sublinhamos na sdr 18,103 logo após a derrota nas eleições, a Folha 

destacou uma parte da declaração de Aécio, na qual ele dizia considerar que a maior 

de todas as prioridades seria “unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que 

dignifique a todos os brasileiros”. No entanto, quando mudam as circunstâncias de 

enunciação, a repercussão da derrota chega ao conhecimento público fazendo eco em 

outros sentidos que a FDI possibilita produzir. Essa retomada de saberes já-ditos, por 

ocasião do resultado final das eleições de 2014, ressoa no discurso do sujeito 

jornalista de forma marcada. Quando o locutor da Jovem Pan introduz, na 

reportagem, cada um dos trechos do discurso de Aécio, 104  no Senado Federal, 

percebemos a presença do discurso-outro, que se deixa marcar pelo uso dos verbos 

na voz ativa – "assume", "condiciona", "fez", "prometeu" e "exige".   

Em meio a esse processo, o sujeito enunciador (locutor/repórter) segue uma 

ilusão de que, ao obedecer a regras próprias da linguagem radiojornalística, poderia 

transmitir a informação de “forma transparente”. Falta-lhe uma percepção de que, no 

interior do seu discurso, podem ocorrer operações de encaixe sintático. Em nosso 

entendimento, este é um aspecto que precisa ser explorado na formação jornalística. 

O enfoque atual das disciplinas de Radiojornalismo desconsidera a dialética da 

repetição e regularização dos enunciados postos em circulação. Mesmo que, em 

muitos casos, o locutor de uma rádio não seja um jornalista – e, sim, um radialista –, 

o texto que é lido no ar por este último, quase invariavelmente, é produzido por 

algum profissional formado na área. Desfazer o efeito ilusório de que a informação 

que está sendo passada ao público foi formulada no discurso do sujeito enunciador 

(radialista/jornalista), com base em normas que seriam capazes de “neutralizar” a 

informação, constitui-se, assim, em um passo importante para superar o caráter 

mecanicista da formação acadêmica.  

                                                
103  Durante o desenvolvimento desta pesquisa tratamos deste ponto de análise nas sequências 
discursivas 17, 18, 19 (e28) e 20 (e33).  
104 A íntegra do primeiro discurso do tucano após a derrota nas eleições pode ser encontrada no canal 
da TV Senado. AÉCIO Neves faz seu primeiro discurso em Plenário após a campanha eleitoral. TV 
Senado, novembro de 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DtduYs1zbAI>. 
Acesso em: 12 out. 2016. 
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As orientações gerais para que a elaboração do texto radiofônico respeite uma 

ordem direta na construção do enunciado cria uma falsa impressão de que o jornalista 

foi “direto ao ponto”. Anteriormente, quando dissemos que todo o texto jornalístico 

começa com o lead, enfatizamos um modo particular do jornalismo brasileiro “levar 

informação” ao público. Essa prática perpassa, obviamente, o campo do 

radiojornalismo. No entanto, como a leitura de um texto no rádio precisa ser ainda 

mais “atraente” para o público do que o material impresso/digital, existe uma 

preocupação excessiva com o formato e o tempo utilizados para a construção do 

material radiofônico. Na ânsia de ser “claro, conciso, direto, preciso, simples e 

objetivo” (BARBEIRO; LIMA, 2001, p. 62), o sujeito jornalista (ocupando a função 

de radialista) não consegue estabelecer uma relação de correferência entre aquilo que 

é encaixado sintaticamente no seu discurso e o que já se encontra lá formulado.  

É assim que o pré-construído se faz presente no discurso da Folha/UOL por 

intermédio da Jovem Pan. Por duas vezes, no lead da reportagem (sdr 21), é citada a 

Operação Lava-Jato. Na primeira, Aécio estaria “condicionando” seu diálogo com o 

governo Dilma às investigações e, na segunda, “exigindo” apuração e punição para 

todos os envolvidos com desvios de dinheiro público na Petrobras. Notamos, aqui, 

um funcionamento próprio da memória discursiva, pois, no momento do 

pronunciamento no Senado, passam a ser autorizados sentidos que, durante o 

processo eleitoral, pareciam “esquecidos” – ou não podiam ser produzidos da mesma 

forma – pelo sujeito universal que atua no âmbito da FDI. A grande mídia tinha 

conhecimento de que as duas candidaturas que chegaram ao segundo turno estavam 

sob suspeita de envolvimento no esquema de corrupção, contudo, somente em 

novembro de 2014, quando foi deflagrada a sétima fase da Operação Lava-Jato, 

houve ampla divulgação de que as campanhas presidenciais de Dilma Rousseff (PT) 

e Aécio Neves (PSDB) teriam recebido algo em torno de R$ 73 milhões de reais por 

parte de empreiteiras investigadas nesse esquema de corrupção.105   

A reportagem da Jovem Pan limitou-se a reproduzir os trechos do depoimento 

de Aécio, na tribuna do Senado, sem acrescentar informações que pudessem dar uma 

                                                
105 As doações foram feitas pelas empresas: Odebrecht, Camargo Corrêa, OAS, UTC, Queiroz Galvão, 
Engevix e Galvão Engenharia. Ver mais detalhes em: ALVOS da Lava Jato doaram R$ 73 mi para 
Dilma e Aécio. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/11/1553906-alvos-da-
lava-jato-doaram-r-77-mi-para-dilma-e-aecio.shtml>. Acesso em: 13 out. 2016. 



	 138	

dimensão mais precisa do caráter sistêmico da corrupção no Brasil. Deste modo, 

determinando o que pode/deve ser dito e o que não pode/não deve ser dito em função 

de mudanças conjunturais, o discurso de “combate à corrupção” – protagonizado por 

Aécio, no Senado, e repercutido pelo Grupo Folha/UOL pela mídia radiofônica –, 

tornou-se mais presente nos veículos de comunicação inscritos na FDI após a derrota 

do então candidato tucano nas urnas. Vale lembrar que, em 2012, o Ministério 

Público Estadual (MPE) de Minas Gerais abriu um inquérito civil para investigar os 

repasses feitos pelo governo Aécio à Rádio Arco-Íris – de propriedade de sua família 

–, a qual possui uma franquia da Jovem Pan FM em Belo Horizonte.106 Tal fator 

ilustra a íntima relação entre a família do candidato tucano e uma empresa de 

radiodifusão ligada ao Grupo Folha. 

Mas, se por um lado, existe uma identificação do grupo Folha – e demais 

empresas de comunicação inscritas na FDI – com partidos que, à época das eleições, 

faziam oposição ao governo Dilma, como o PSDB, do outro, também há 

identificação da RBA – e dos principais grupos de mídia sindical/alternativos – ao 

sujeito histórico da FDCI. Essa relação de forças, estabelecida no seio do aparelho 

ideológico da informação, como temos demonstrado, perpassa diferentes espaços de 

transmissão da informação, retomando saberes já-ditos em lugares enunciativos 

diversos. Desta maneira, outros sentidos ficam autorizados a ressoar nos discursos 

dos sujeitos-jornalistas. 

De modo a complementar essa “disputa de saberes”, que é instituída pelas 

diferentes formas de apresentação da notícia no rádio, merece destaque, ainda, o uso 

da entrevista como prática discursiva. De acordo com Fortes (2008, p. 54), 

“entrevistar alguém significa, na maior parte das vezes, imiscuir-se na personalidade 

e na vida alheia com o objetivo sincero – e profissional – de extrair informações”. 

Tal método, a exemplo da reportagem, obedece a uma série de “orientações 

técnicas”. A lição principal para a realização de uma “boa entrevista”, segundo 

Barbeiro e Lima (2001, p. 46), consiste em “colocar-se no lugar do ouvinte e 

perguntar aquilo que considera mais importante sobre o assunto pautado”. 

A entrevista realizada pela Rádio Brasil Atual com o historiador Valter Pomar, 

                                                
106 MP INVESTIGARÁ repasses do governo de Minas para rádio de Aécio Neves. Estadão, março de 
2012. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mp-investigara-repasses-do-
governo-de-minas-para-radio-de-aecio-neves,851542>. Acesso em: 13 out. 2016. 
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membro do Diretório Nacional do PT, em junho de 2013,107 seguiu os procedimentos 

indicados nos manuais de radiojornalismo. No entanto, como veremos a partir da 

análise da próxima sequência discursiva (sdr 22), a simples obediência a essas regras 

não assegura a existência de um suposto “afastamento necessário” entre o sujeito 

jornalista e o que passaremos a chamar de sujeito fonte (interlocutor).108 Durante o 

processo discursivo, ambos ocupam suas respectivas posições-sujeito (podendo, 

inclusive, ocupar uma mesma posição), no interior da FDCI, e, ao tratar de uma 

possível vitória de Dilma Rousseff, procuram antecipar-se ao dizer do outro (do 

público). No capítulo anterior, chegamos a apontar a presença da antecipação no 

funcionamento discursivo da RBA, 109  por ocasião da repercussão da vitória de 

Dilma.110 Agora, estamos retomando alguns dos já-ditos que antecedem a análise em 

questão para melhor compreender esse ponto de análise. 

O que estamos definindo como sujeito fonte resulta de um deslocamento do 

conceito de fonte especializada – “pessoa de notório saber específico (especialista, 

perito, intelectual)" (SCHMITZ, 2011, p. 26) – para o âmbito da análise de discurso. 

Por apresentar maior grau de confiança no jornalismo brasileiro, 111  a "fonte 

especializada" – ou, em nosso entendimento, o “sujeito fonte”, ao estabelecer uma 

relação de alteridade com o sujeito jornalista (entrevistador), antecipa-se ao dizer do 

ouvinte e, por meio da argumentação, coloca em funcionamento o domínio da 

antecipação.  Afinal, conforme indica Orlandi (1998, p. 77), a argumentação é uma 

forma de previsão; e, sendo assim, é melhor “que se trate de transformar o ouvinte ou 

de identificar-se a ele”.   

Partindo desse pressuposto, observemos como, em junho de 2013, por ocasião 

dos protestos que se espalharam pelo país, a Rádio Brasil Atual passou a pautar as 

                                                
107  DILMA deve dar guinada à esquerda. Rede Brasil Atual, junho de 2013. Disponível 
em:<https://soundcloud.com/redebrasilatual/dilma-deve-dar-guinada>. Acesso em 13 out. 2016. 
108 Existem diversos estudos no que tange a conceituação das "fontes" no jornalismo. De modo geral, 
os pesquisadores da área costumam classificá-las de acordo com sua categoria (primária ou 
secundária), ação (proativa, ativa, passiva e reativa), crédito (identificada ou anônima), qualificação 
(confiável, fidedigna e duvidosa) e grupo (oficial, empresarial, institucional, popular, notável, 
testemunhal, especializada e referencial). Para a presente pesquisa, interessa, de modo particular, este 
último ordenamento de atributos, mais especificamente a categoria de “fonte especializada”.  
109 Caso julgue necessário, sugerimos ao leitor que retorne à análise da sdr 7 (página 80 da presente 
pesquisa).  
110 Tratamos deste ponto de análise nas sequências discursivas 7, 9, 19 (e27) e 20 (e32). 
111  Segundo a pesquisa de Schmitz (2011, p. 32), “as fontes que merecem maior crédito são os 
especialistas, seguidos pelas fontes de referência, testemunhal, institucional, empresarial, oficial e 
popular, nessa ordem decrescente”. 
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eleições de 2014: 

 

sdr 22 – FDCI (grifos nossos) 
 
[sujeito jornalista/entrevistador]: então, os governos petistas, no Brasil inteiro, e a presidenta 
Dilma, principalmente, né? A saída para ela é a guinada à esquerda?  
 
[sujeito fonte/entrevistado]: É, veja, não tem saída para uma situação desse tipo, que 
beneficie o povo, que não seja uma saída pela esquerda. Ou seja, uma saída que amplie a 
igualdade, que amplie a democracia, que melhore a vida das pessoas. Porque saída pela 
esquerda é isso, né? A gente precisa que o governo dobre a aposta nas políticas que ele já 
vem implementando, corrija rumos e posturas onde estão havendo conflitos, insuficiência, 
erros, e reafirme o seu compromisso de fundo com um Brasil diferente, porque as pessoas 
estão cobrando, de nós, que empenhamos coerência com os compromissos de toda a nossa 
vida. Por isso que eu, por exemplo, acho muito interessante a ideia que algumas pessoas têm 
defendido que chegou a hora do PT lançar uma nova carta ao povo brasileiro, só que uma 
carta em defesa de reformas estruturais, das reformas de base, das profundas transformações 
que estão na pauta desse país há tanto tempo e que, afinal de contas, a gente chegou ao 
governo para executá-las.112 

 

Esta sequência discursiva de referência deve ser considerada a partir do que 

nos diz Orlandi (1998, p. 76): “todo sujeito (orador) experimenta o lugar do ouvinte a 

partir de seu próprio lugar de orador, constituído pelo jogo das formações 

imaginárias (a imagem que faz de x, de si mesmo, do outro)”. Sob tal perspectiva, 

podemos dizer que, tanto o sujeito jornalista/entrevistador quanto o sujeito 

fonte/entrevistado pode “prever” onde o ouvinte da Rádio Brasil Atual e o seu 

respectivo interlocutor o espera. Essa “antecipação” – gostaríamos de enfatizar – 

resulta de um processo que é constitutivo do discurso. Conforme explica Pêcheux 

(1993, p. 84), todo processo discursivo supõe, por parte do emissor, “uma 

antecipação das representações do receptor, sobre a qual se funda a estratégia do 

discurso”. É exatamente aí – no espaço da antecipação –, que, segundo Orlandi 

(1998), repousa o funcionamento discursivo da argumentação.  

No fazer jornalístico e, mais especificamente, no radiojornalismo, a 

argumentação é tomada por um efeito de “objetividade” – ficando preso ao domínio 

da formulação (intradiscurso) –, quando, na verdade, sob o nosso ponto de vista, 

deveria superá-lo, pois, só assim, pode atingir a constituição dos sentidos. 

Consideramos, por conseguinte, que é mais didático pensar a argumentação a partir 

do que estamos tomando como um processo histórico-discursivo, no qual diferentes 
                                                
112 DILMA deve, op. cit. 
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posições-sujeito são constituídas ideologicamente. É no jogo da 

formulação/constituição do dizer que se produz o efeito de exterioridade. Aquilo que 

poderia ser considerado “real” – como, por exemplo, a “guinada do PT à esquerda” 

por ocasião da vitória nas eleições de 2014 – passa a ser compreendido, assim, em 

função de uma série de determinações históricas, relativas às condições materiais do 

discurso. O ouvinte de rádio apreende a “realidade” por meio do processo de 

significação próprio dos dois esquecimentos dos quais nos fala Pêcheux (estar na 

origem do sentido e acreditar na existência de uma relação direta entre o pensamento, 

a linguagem e o mundo). 

É devido a esse imaginário – marcado pela intencionalidade do sujeito 

jornalista/entrevistador – que, mesmo as teorias do jornalismo que se reivindicam 

mais críticas, não conseguem, na maior parte das vezes, ultrapassar o nível da 

formulação. Ora, se analisarmos tanto o questionamento do locutor/jornalista da 

Rádio Brasil Atual quanto à resposta do interlocutor/especialista poderemos 

compreender que as “intenções”, de ambos, já estavam determinadas no nível da 

constituição do discurso, local esse em que as posições-sujeito se relacionam, neste 

caso, com a forma-sujeito da FDCI. O sujeito jornalista e o sujeito fonte não tem, a 

priori, acesso direto aos processos de significação. Sendo assim, a argumentação 

deriva do jogo em que as posições-sujeito se definem na relação com o dizer.   

De acordo com Orlandi (1998, p. 78), “se a argumentação é conduzida pelas 

intenções do sujeito, este tem no entanto sua posição já constituída e produz seus 

argumentos sob o efeito da sua ilusão subjetiva”. Tal “ilusão subjetiva” remete à 

efetiva “vontade de verdade” (as evidências de sentido) – no caso, em análise, a 

suposta “guinada do PT à esquerda” –, mas, como podemos perceber, os próprios 

argumentos do sujeito fonte/entrevistado são produtos de discursos determinados 

historicamente. Mesmo que a entrevista realizada pela RBA seja representativa 

apenas da FDCI não estamos dizendo, com isso, que a mesma prática discursiva não 

possa ser encontrada na FDI. Pelo contrário. Como expomos anteriormente, as 

emissoras de rádio que se inscrevem em qualquer uma das duas formações 

discursivas, aqui trabalhadas, seguem um conjunto de regras muito semelhante – 

instituído no meio acadêmico –, cuja dinâmica argumentativa, embora apresente 

diferentes elementos no nível da formulação, não altera em nada a posição discursiva 
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do sujeito em sua relação simbólica com a história. 

Como a argumentação do sujeito fonte não muda a sua posição-sujeito 

(P1FDCI) e, consequentemente, não afeta a ordem linguístico-discursiva, o discurso 

do movimento sindical ligado ao PT, ao ser midiatizado, passa a jogar no nível da 

formulação do político e não da sua constituição. Ora, estamos chamando a atenção 

para o fato de que o sentido produzido pela entrevista realizada com o historiador 

Valter Pomar (sujeito fonte), que é membro do diretório nacional do PT, reduz as 

diferenças do que é chamado, genericamente, de “esquerda” ao grupo político 

representado pelo campo majoritário do partido ao qual ele é filiado. Essa “redução” 

se marca no discurso pelo uso do pronome “nós” (nós da esquerda, nós do PT, nós da 

CUT, nós do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nós da RBA).113 Ocorre, deste 

modo, um processo de antecipação ao público ouvinte da emissora e opera-se um 

efeito de apagamento naquilo que, por meio de uma indagação crítica por parte do 

sujeito jornalista, poderia provocar uma mudança no sentido e no próprio sujeito 

fonte (suposta autoridade para tratar do tema proposto pela emissora de rádio).  

Devemos recordar o que apontamos, logo de início, em relação à RBA. Como 

emissora pertencente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – e, consequentemente, 

vinculada à CUT – existe uma relação direta entre a produção jornalística da 

emissora e os dirigentes sindicais que atuam no PT. Ocorre que, o projeto inicial de 

comunicação alternativa/sindical (contrainformativa e contra-hegemônica), gestado 

ainda na década de 1980, passou a se relacionar com uma nova etapa do sindicalismo 

nacional, sobretudo, após a chegada de Lula à presidência do país em 2003. Das 

grandes jornadas de greve na década de 1980, da militância ativa contra o regime 

militar e do papel decisivo no processo de redemocratização do país, a CUT foi 

sendo, gradativamente, assujeitada aos interesses do campo majoritário do PT, que 

culminou no pacto de classes junto à velha ordem política nacional. Deixa-se em 

suspenso que não há homogeneidade possível; nem na esquerda, nem no PT, nem na 

CUT, nem no Sindicato, nem na própria RBA. 

Por isso, ao considerarmos as práticas discursivas do jornalismo sindical 

contemporâneo, pelo viés argumentativo, é preciso compreender que “a 

argumentação pode então ser um observatório do político, na medida mesma em que 

                                                
113 Destacado na sdr 22. 
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é parte da materialidade do texto” (ORLANDI, 1998, p. 81) – lembrando que o 

áudio, enquanto unidade analítica, também pode ser identificado como um texto. 

Reconhecer que o jogo entre o “universal” (unidade da esquerda) e o “local” 

(diversidade da esquerda) se estabelece em um movimento contínuo, dialético, entre 

os dois níveis em que atua a produção de sentidos – o intradiscurso (formulação) e o 

interdiscurso (constituição) – é um dos princípios básicos para poder significar aquilo 

que é esquecido e, muitas vezes, silenciado em uma dada formação discursiva.  

Muito mais do que obedecer “normas técnicas”, supostamente destinadas à 

elaboração de “uma boa entrevista” ou de “uma boa reportagem”, no rádio, 

entendemos ser necessário que os estudantes de jornalismo tenham acesso à 

discussão que estamos propondo. Compreender como o discurso-outro pode marcar-

se no discurso do sujeito enunciador (locutor/repórter) e reconhecer que a 

argumentação deve ser pensada tanto no plano da formulação quanto da constituição 

dos sentidos são procedimentos teóricos que visam uma formação mais coerente ao 

exercício de um jornalismo comprometido com a (de)superficialização dos temas 

pautados junto ao público. Acreditamos, consequentemente, que o processo de 

formação que orienta a condução de um programa jornalístico, no rádio, só terá 

alcançado o seu verdadeiro compromisso social e histórico (educativo) se questionar 

o papel do sujeito jornalista e dos diversos sujeitos-fonte no âmbito da prática 

discursiva, pois é este processo que culminará com o sentido produzido pela 

transmissão da informação radiofônica, seja por meio da transmissão de uma notícia, 

de uma reportagem ou de uma entrevista. 

3.3. Telejornalismo 

 No âmbito do telejornalismo, muitos aspectos se assemelham ao que ocorre 

no rádio. A verdade é que, na década de 1950, quando a televisão popularizou-se no 

país, o modelo de transmissão de informações utilizado como referência para os 

programas noticiosos ainda era o mesmo adotado no radiojornalismo. “Ao contrário 

da televisão norte-americana, que se desenvolveu apoiando-se na forte indústria 

cinematográfica, a brasileira teve de se submeter à influência do rádio” (MATTOS, 

2010, p. 53). Desse modo, não só utilizava-se o mesmo formato de programação, 

como também a própria estrutura das emissoras de rádio, seus técnicos e 

comunicadores. Essa tentativa de assimilar as linguagens do meio de comunicação 
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que estava em evidência, nesse período, se deve ao fato que a radiofonia se 

aproximava da televisão enquanto meio de comunicação de massa, tanto no aspecto 

do entretenimento quanto ao caráter comercial. 

 Quando do seu surgimento, a TV brasileira – idealizada pelo magnata das 

comunicações Assis Chateubriand114 – ainda carecia de maior atratividade enquanto 

possibilidade de negócio e investimento. Em função disso, teve de enfrentar um 

mercado limitado e uma baixa taxa de lucro, pois não tinha capacidade de atrair 

grandes capitais. É nesse contexto que as técnicas oriundas do rádio passam a ser 

incorporadas como estratégia publicitária. Conforme recorda Bolaño (2004, p. 103): 
A interferência do anunciante ia até a produção propriamente dita. Vários 
autores apontam exemplos de técnicos e artistas que eram vistos, dessa 
forma, como propriedade do anunciante, que comprava programas da 
emissora, previamente à produção, e os executava ele próprio. Trata-se de 
uma arma em poder do patrocinador, que sempre poderia ameaçar a 
transferência do seu programa para outra emissora concorrente, colocando 
a empresa de televisão numa situação de inferioridade na negociação dos 
preços. 

Ao corroborar com esse apanhado histórico, Brittos (2000, p. 2), diz que 

“muitas vezes o nome da atração, como Repórter Esso e Teatrinho Trol, coincidia 

com o do patrocinador”.  Tal aspecto está relacionado ao período identificado por 

Mattos como fase elitista (1950/1964), isto é, um momento em que ocorre a 

reordenação do mercado brasileiro, em função de estar em curso um modelo de 

capitalismo monopolista. “Nessa primeira fase, a televisão caracterizou-se, 

principalmente, pela formação do oligopólio dos Diários Associados” (MATTOS, 

2010, p. 94). Os programas eram transmitidos quase que exclusivamente ao vivo – e 

produzidos localmente –, já que inovações como a construção de uma grade de 

programação só vieram a ser possíveis com a introdução do videoteipe, no 

transcorrer dos anos 60. Foi assim que ocorreu, consequentemente, um aumento na 

importação de produções internacionais. Empresas menores ganharam uma sobrevida 

no mercado, pois puderam economizar com produção própria e investir em produtos 

que já estavam prontos para ir ao ar.   

Em 1975, no entanto, a Rede Globo consolidou-se como a líder no mercado 

de televisão brasileiro. Conforme explica Bolaño (2005, p. 19): 

                                                
114  Do final dos anos 30 até o início dos anos 60, Assis Chateaubriand pode ser considerado o 
principal dono de um conglomerado de comunicação no Brasil. Os Diários Associados, por ele 
comandado, chegou a contar com dezenas de jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV.   
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A Globo encontrou o mercado brasileiro na sua adolescência e, ao 
ingressar nele, deu-lhe novo rumo. Não, evidentemente, pela força 
interior ou pelas capacidades subjetivas do seu criador, Roberto Marinho, 
mas por todas as circunstâncias que o levaram à condição de capitão de 
empresa da indústria televisiva no Brasil, o mais bem sucedido de todos. 
Jogou a seu favor, no início, além, naturalmente, de ser já empresário do 
ramo da comunicação – e sua origem familiar no jornalismo é também 
fator explicativo a ser considerado em algum momento –, a adequação do 
projeto aos interesses do regime militar e o capital (conhecimento e 
dinheiro) do grupo Time-Life.115 

O Grupo Globo segue liderando as pesquisas de audiência, sobretudo, no 

horário nobre (das 18h à meia noite),116 sendo responsável por marcar a história da 

televisão brasileira com o chamado Padrão Globo de Qualidade – uma referência 

técnico-estética copiada pelas concorrentes de modo a reconhecer a importância 

estratégica dessa espécie de “alfabetização televisiva”, que está em curso desde os 

anos 60. Na contramão de tal modelo televisivo, em meados dos anos 80, surgiu a 

Associação Brasileira de Vídeos Populares (ABVP) – já mencionada na introdução 

desta pesquisa. A atuação da ABVP, em contraponto às produções comerciais, marca 

um período de entendimento dos movimentos sociais – com destaque para o 

movimento sindical – sobre a necessidade de repercutir junto ao público um olhar 

diferente do que era pautado pela mídia tradicional. Conforme explica Santoro (1989, 

p. 73), esse movimento se caracterizava por um número crescente de iniciativas de 

produção de vídeo popular cujo trabalho resultava de uma tentativa de apresentar um 

novo olhar sobre as demandas sociais, um olhar que priorizava temas como: “a 

questão da terra; massacre de comunidades indígenas; colônia de pescadores, 

comunidades eclesiais de base, entre outros”.  

Destaca-se, nesse período, a TV dos Trabalhadores (TVT), que nasceu, na 

década de 1990, como uma produtora de vídeos, mas que, hoje, atua como uma 

emissora educativa, outorgada à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e 

Trabalho (FSCCT) – entidade cultural sem fins lucrativos, que é mantida pelo 
                                                
115 A empresa da família Marinho só conseguiu crescer e se consolidar no mercado graças a um 
acordo técnico e comercial com a companhia de mídia Time-Life. Embora esse tipo de negócio fosse 
proibido pela Constituição de 1934, conforme consta no Decreto nº 24.776, a afinidade política com 
os militares, que haviam chegado ao poder um ano antes, por meio de um golpe militar, possibilitou 
que se firmassem dois acordos, somando cinco milhões de dólares. Com isso, foi possível empreender 
melhorias estruturais significativas, equipando os estúdios com tecnologia de ponta e, 
consequentemente, desbancando a TV Tupi, que pertencia aos Diários Associados, de Assis 
Chateaubriand.   
116 IBOPE abre números do horário nobre de TV ao público. Zero Hora, setembro de 2015.Disponível 
em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/09/ibope-abre-numeros-do-horario-
nobre-de-tv-ao-publico-4858844.html>. Acesso em: 31 out. 2016. 
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Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de 

São Paulo, Osasco e Região. Conforme estudo anterior – detalhado em Menezes 

(2011) – não foi uma tarefa fácil obter essa concessão.117 Referimo-nos, pois, ao 

histórico uso político de distribuição de licenças para a operação de canais de rádio e 

TV no Brasil. A primeira tentativa dos metalúrgicos do ABC em obter uma 

autorização para operar um canal de TV sindical/alternativo se deu em 1987, durante 

o governo Sarney. Mas, além de não aprovar o estudo de viabilidade técnica dos 

sindicalistas, o então ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães 

(ACM), utilizou de sua influência para favorecer um amigo: o então deputado Luiz 

Olinto Tortorello (PTB). Assim, o canal que estava sendo pleiteado pela TVT (45 

UHF) acabou nas mãos da base aliada de Sarney. 

 Até receber a autorização para entrar no ar, em 2009, a TVT viu outros 

presidentes da República permitirem que seus apadrinhados políticos fossem 

contemplados com novas licenças e renovações de outorga. O caso mais 

emblemático ocorreu durante o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), em 1997. Na ocasião, uma portaria direta do governo – Decreto 1.720118 –, 

lançada ainda em 1995, permitiu que quase duas mil outorgas de estações 

retransmissoras de TV fossem entregues a grupos de comunicação próximos ao 

PSDB.119  

Somente em 23 de agosto de 2010 a TVT deixou de ser uma produtora de 

                                                
117 Todo canal de radiodifusão é uma concessão pública e, portanto, precisa respeitar os limites legais 
dessa licença concedida pelo governo. De acordo com Lei n° 4.117, a qual, atualmente, regulamenta a 
comunicação no Brasil, compete à União “explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de 
radiodifusão sonora (regional ou nacional) e o de televisão”. Vale lembrar, no entanto, que até 1987, 
cabia apenas ao Executivo distribuir as autorizações, mas, com a Constituinte de 1988, o Congresso 
Nacional também passou a legislar sobre o assunto, contribuindo para a sustentação de um problema 
antigo, que é o domínio de canais públicos por políticos aliados ao governo de turno. BRASIL. 
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967. Complementa e modifica a Lei número 4.117 de 27 
de agosto de 1962. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 28. fev. 1969. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del0236.htm>. Acesso em: 8 ago. 
2010. 
118 BRASIL. Decreto-Lei nº1.720, de 28 de novembro de 1995. Altera dispositivos do Regulamento 
dos Serviços de Radiofusão aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 outubro de 1963, e modificado 
por disposições posteriores. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 28 nov. de 
1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1720.htm>. Acesso em: 11 
nov. 2016. 
119 De acordo com Guareschi e Biz (2005, p. 56), além do escândalo da compra de votos, a aprovação 
da emenda da reeleição passou, necessariamente, pelo uso da distribuição e renovação de outorgas 
como moeda de troca junto ao Congresso Nacional. Foram “268 licenças concedidas a políticos, 342 
ao SBT; 319 à Rede Globo; 310 à Rede Vida, ligada à Igreja Católica; 252 à Bandeirantes; 151 à Rede 
Record, da Igreja Universal do Reino de Deus; e, por último, 125 à TVs educativas”. 
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vídeos e tornou-se a primeira emissora educativa vinculada ao movimento sindical 

brasileiro. Não por acaso quem estava ocupando a presidência da República era o ex-

metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Desta forma, a RBA conseguiu consolidar-se 

como um conglomerado de comunicação sindical/alternativo, cuja informação 

deixou de se restringir ao ambiente impresso e digital. Em abril de 2014, outro 

importante passo foi dado. Na oportunidade, o ministério das Comunicações 

oficializou a licença da transmissão da TV em canal digital aberto (44 UHF) para a 

Grande São Paulo. Em agosto do mesmo ano, também tiveram início o testes do 

canal 44 digital na Grande São Paulo. Passado todo esse processo, a TVT pode ser 

considerada, hoje, um dos mais importantes espaços de produção de notícias da RBA. 

O carro-chefe da emissora é o programa de jornalismo diário Seu Jornal.120  

Já a TV Folha parte de uma proposta bem menos ousada. Quando, em 2012, o 

grupo de comunicação da família Frias optou por criar um braço de produção 

audiovisual não o fez com o mesmo interesse, obviamente, de projetos alternativos 

como a TVT. A Folha afina-se ideologicamente com as demais produções técnico-

estéticas da mídia televisiva comercial (Rede Globo, Rede Record, Rede 

Bandeirantes e SBT), no entanto, como estratégia de disputa de mercado, até o ano 

de 2014, manteve um espaço na TV Cultura de São Paulo, com o objetivo de criar 

uma cultura telejornalística na sua redação. Foram exibidos 110 programas e 

veiculadas mais de 700 reportagens.121 

Mesmo deixando de difundir sua programação audiovisual pela TV Cultura, 

não houve um abandono da produção voltada ao telejornalismo por parte do grupo 

Folha. Ocorreu apenas uma adaptação de formato para o canal TV Folha, que, bem 

como ocorre com a RBA, está inserido no site do grupo de mídia que o controla. A 

diferença, consequentemente, fica por conta da não veiculação do material 

audiovisual da Folha em um canal próprio de radiodifusão, ou mesmo, de 

retransmissão em emissoras parceiras. Para o que estamos a problematizar, aqui, este 

fator não apresenta relevância. O fato dos programas estarem circulando na TV 

                                                
120 Atualmente, além do Seu Jornal, a TVT produz outros sete programas próprios – Aula Pública, 
Bom para Todos, DCM, Entretodos, Melhor e Mais Justo, Olhar TVT e Panorama. A grade de 
programação é complementada com a retransmissão da TV Brasil. 
121  TV Folha sai da grade da Cultura. Meio e Mensagem, abril de 2014. Disponível em: < 
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2014/04/14/tv-folha-sai-da-grade-da-cultura.html>. 
Acesso em: 11 nov. 2016.  
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Cultura, na época das eleições, certamente dá mais visibilidade ao material 

jornalístico, mas sua reprodução no meio digital já é, por si só, representativa. 

 Convém dizermos, desde já, que, para pensar o telejornalismo à luz da 

análise de discurso pecheuxtiana, foi preciso considerar as duas dimensões que estão 

sendo abordadas ao longo da presente pesquisa: a formação do jornalista (teórico) e o 

fazer jornalístico (prático). Diante desse pressuposto, encarnado na práxis social, a 

imagem, deve ser compreendida, inicialmente, com base nos estudos de Souza (1997 

e 2001) e, de modo complementar, em Quevedo (2012), dos quais é possível extrair 

proximidades e afastamentos pertinentes à nossa proposição para o estudo do 

telejornalismo e, mais adiante, do fotojornalismo.  

Não se trata, com isso, de assumir uma posição de concordância plena com os 

autores citados, mas de partir de ambos estudos para problematizar como estamos 

pensando a imagem, no telejornalismo. Esse processo, em nosso entendimento, se dá 

pela compreensão de que toda imagem em movimento resulta da soma de imagens 

estáticas. Assim, propomos que a análise discursiva, em relação ao audiovisual, 

possa ser realizada a partir de uma dessas imagens estáticas (um quadro em pausa), 

desde que resulte naquele momento único, no qual a verbalização (o áudio) coincide 

com uma imagem apresentada em quadro. 

Conforme explica Quevedo (2012, p. 127), existe “um aspecto que nos parece 

essencial no tratamento da imagem: o que vemos é sempre-já uma interpretação”. 

Ora, sendo assim, toda “imagem” posta em curso por meio do telejornalismo resulta 

dos gestos de interpretação de um sujeito jornalista que, ao ocupar uma dada posição, 

no seio da FDI ou da FDCI, realiza uma formulação que não resulta simplesmente do 

que ele supostamente vê, mas sim da imagem produzida por ele a partir do que vê.  

Na perspectiva de Souza (1997, p. 5): 
há elementos de imagem que sugerem a construção - pelo espectador - de 
outras imagens. Esses elementos, muitas vezes, são sugeridos pelo ângulo 
e movimento da câmara (quase sempre associado à sonoridade (música, 
ruído), ou à própria interrupção do som), ou pelo jogo de cores, luzes, etc. 
São elementos implícitos que funcionam como índices, antecipando o 
desenrolar do enredo. O trabalho de compreensão do espectador passa, 
assim, pela inferência dessas imagens (sugeridas) que atribuem ao texto 
não-verbal o caráter de sua heterogeneidade. 

Concordamos, em parte, com a autora, quanto à ideia de produção de outras 

imagens a partir dos elementos de uma imagem específica. Aproximando-nos do que 

diz Quevedo (2012, p. 110), “entendemos que cada sujeito histórico produzirá uma 
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leitura diferente da imagem”. Embora seja pertinente pensar, como Souza (2001), 

que o resultado da “interpretação” (leitura) de uma imagem seria a “produção de 

outras imagens” (outros textos noticiosos), engendrados pelo telespectador, devemos 

considerar o que nos diz Quevedo (2012, p. 111) sobre a necessidade de 

“ressignificarmos a leitura de uma imagem como a produção de outra imagem”. Isso 

porque, conforme explica este último, não temos acesso ao objeto empírico. O que o 

telespectador de um telejornal acessa, em outras palavras, é, tão somente, a leitura 

que faz desse objeto. Nesse sentido, sua relação com a “imagem original”, 

transmitida por uma determinada empresa jornalística, “é a produção de uma imagem 

textualizada que, por sua vez, deriva da inscrição do Imaginário no Simbólico 

(QUEVEDO, 2012, p. 111)”. No âmbito do telejornalismo, a imagem produzida pelo 

telespectador de um telejornal qualquer resulta, consequentemente, do seu lugar de 

inscrição em uma ou outra FD; é isso que fará com que ele publicize uma e não outra 

imagem – são gestos de interpretação. 

Reforçamos, com isso, o nosso entendimento de que os diferentes sujeitos-

telespectadores produzem leituras diferenciadas das imagens veiculadas pela mídia, 

mesmo que tenham como referencial um mesmo objeto empírico. Recorremos, 

novamente, a Quevedo (2012) para registrar essa importante diferenciação entre a 

imagem concreta (televisiva, fotográfica, etc.) – por ele chamada de imagem-OE 

(imagem-objeto empírico) – e a imagem significada historicamente, que resulta da 

produção do olhar de um espectador a partir dessa imagem empírica. “Admitido esse 

ponto, consideramos rechaçado o mal disfarçado pressuposto neopositivista de uma 

imagem neutra anterior à divisão do trabalho de leitura” (ERNST-PEREIRA; 

QUEVEDO, 2013, p. 267).  

O “espectador” do qual nos falam Souza (2001) e Quevedo (2012), aqui, 

neste tópico, está sendo tomado como o público de uma determinada transmissão 

jornalística televisiva. Tal sujeito não se constitui em mero receptor da informação, 

mas sim em alguém que ocupa uma dada posição e, por conseguinte, pode, ou não, 

identificar-se com o sentido produzido, justamente, porque está inscrito na história. 

A noção de imagem que interessa ao telejornalismo é, portanto, a de sua construção 

enquanto “efeito-texto” – para usar uma expressão de Quevedo (2012) com a qual 

estamos em pleno acordo. Sob tal perspectiva, o próprio “visível” (a imagem 
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veiculada em determinada situação enunciativa) também se constitui em efeito de 

sentido. “Nessa linha de raciocínio, a imagem seria a produção de uma leitura por um 

sujeito histórico a partir da imagem objeto empírico – objeto visual” (QUEVEDO, 

2012, p. 111). 

Sob tal perspectiva, o movimento das câmeras122 e os planos são elementos 

utilizados para conformar quatro formas básicas de apresentação da notícia na 

televisão: nota seca – leitura de um texto em quadro –; nota coberta – leitura de um 

texto que corresponde ao lead do jornalismo impresso (cabeça) e, na sequência, 

descrição das imagens exibidas em quadro (off) –, boletim ou stand-up (notícia 

apresentada por um repórter do local da ação) e reportagem. Esta última “é a forma 

mais complexa e mais completa de apresentação da notícia na televisão” (MACIEL, 

1995, p. 45). Ela não só possui os mesmos elementos da nota coberta (cabeça e off), 

como também pode apresentar o stand-up (boletim), as sonoras (entrevistas) e o pé 

(texto curto utilizado para encerrar a matéria). Os telejornais procuram fazer 

reportagens sobre os assuntos que consideram mais relevantes, deixando as notas 

secas e as cobertas, respectivamente, para temas considerados de baixa e média 

relevância e/ou complexidade. Essas decisões são tomadas de forma arbitrária e, por 

isso, não raras vezes, aparece, no estúdio, a figura do comentarista – alguém que 

pode “dar crédito” a uma pauta considerada de maior importância. 

Cada uma dessas “formas de apresentação da notícia na televisão” possui 

características próprias, que podem ser pensadas na perspectiva do que Souza (1997, 

p. 8) chama de “policromia” – uma clara associação ao conceito de polifonia de 

Ducrot (1987).123 Aproximando esse conceito à noção de silêncio, já referida nessa 

pesquisa, com base nos estudos de Orlandi (2007), tal constructo teórico procura 

tratar da heterogeneidade discursiva materializada na imagem. O silêncio, portanto, 

                                                
122 Uma técnica bastante recorrente, nesse espaço de produção de sentidos, é o uso da panorâmica 
(PAN) – a qual descreve uma cena de forma horizontal, da esquerda para a direita. Durante a 
apresentação de boletins (stand-up) costuma-se realizar esse movimento com a câmera, mormente, 
para colocar em curso a “passagem” – momento no qual o repórter aparece na matéria. Tal elemento 
da linguagem telejornalísitica permite enfatizar uma informação, ressaltar a presença de um 
entrevistado ou descrever algo que não se tenha a imagem para reportar. Quando a panorâmica é 
realizada no sentido vertical – de cima para baixo – o movimento passa a chamar-se tilty. Tratam-se, 
em nosso entendimento, de um conjunto de artefatos visuais possíveis de serem apreendidos pelo 
sujeito-autor (câmera e/ou repórter), os quais influenciam – embora não sejam determinantes – na 
produção de sentidos.  
123 O termo polifonia resulta compreensão de Ducrot (1987) sobre a heterogeneidade discursiva do 
sujeito enunciador; isto é, das múltiplas vozes que percorrem os discursos. 
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tal qual o implícito e a ironia – para citar outros dois exemplos –, está sendo tomado 

como uma das marcas de heterogeneidade presentes no texto imagético.  

Por meio dos chamados “operadores discursivos”, Souza (2001) dá pistas de 

que seria possível interpretarmos as “formas de apresentação da notícia na televisão” 

com base no que chama de “elementos constitutivos da linguagem não-verbal”; 124 os 

quais, em nosso entendimento, encontram-se agrupados na composição dos planos e 

movimentos da câmera.  

Nas palavras de Souza (2001, p. 8 – grifo da autora): 
O conceito de policromia recobre o jogo de imagens e cores, no caso, 
elementos constitutivos da linguagem não-verbal, permitindo, assim, 
caminhar na análise do discurso do não-verbal. O jogo de formas, cores, 
imagens, luz, sombra, etc nos remete, à semelhança das vozes no texto, a 
diferentes perspectivas instauradas pelo eu na e pela imagem, o que 
favorece não só a percepção dos movimentos no plano do sinestésico, 
bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano discursivo-
ideológico, quando se tem a possibilidade de se interpretar uma imagem 
através de outra. 

Em concordância com as observações de Quevedo (2012) rechaçamos, de 

antemão, a ideia de que o “eu” – aqui tomado como um sujeito jornalista qualquer – 

poderia, de forma intencional, “instaurar diferentes perspectivas” na/pela imagem por 

meio do uso dos recursos técnicos dos quais dispõem no telejornalismo.125 Da mesma 

forma, compreendemos ser mais adequado ao campo da análise de discurso de linha 

francesa utilizar o termo “dizeres” ao invés de “vozes”, uma vez que pode levar a 

uma confusão com os estudos bakhtinianos. Dito isso, ressaltamos a pertinência de se 

considerar os “operadores imagéticos” quando da operacionalização do gesto de 

interpretação, mas encontramos discordância com a posição de Souza (2001) em 

contrapor a leitura do não-verbal pelo verbal. Em nosso ponto de vista, para o estudo 

do telejornalismo, mostra-se mais produtivo pensar a imagem como resultado da 

interpretação de um sujeito jornalista, que ocupa uma determinada posição-sujeito, 

no seio de uma dada formação discursiva, e, desse modo, realiza uma leitura da 

imagem-OE (objeto visual) a partir da relação que estabelece com o sujeito universal 

da respectiva FD. 

                                                
124 Os operadores discursivos não-verbais, segundo Souza (2001, p. 8) correspondem operadores “a 
cor, o detalhe, o ângulo da câmera, um elemento da paisagem, luz e sombra, etc, os quais não só 
trabalham a textualidade da imagem, como instauram a produção de outros textos, todos não-verbais”. 
125 Essa ressalva é importante, pois julgamos pertinente não deixar dúvidas quanto à natureza do 
sujeito jornalista que trabalhamos em AD – um sujeito de natureza psicanalítica, constituído 
ideologicamente e atravessado pelo inconsciente. 
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Enfatizamos que esse processo – tanto no âmbito da leitura/produção do 

enunciado imagético, quanto da sua releitura/interpretação – se dá, primeiramente, 

partindo de uma “estrutura” (o sistema semiolinguístico) e, posteriormente, de um 

suporte responsável pela (de)superficialização do referido enunciado que, bem como 

pontuaram Ernst-Pereira e Quevedo (2013, p. 279), “suporta relações de sentido que 

tendem à paráfrase”. Para melhor compreender esse veredito, basta considerar o que 

nos diz Orlandi (2007, p. 36) sobre os processos parafrásticos: 
são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se mantém, isto 
é, o dizível, a memória. A paráfrase representa assim o retorno aos 
mesmos espaços de dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo 
dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da estabilização. Ao passo 
que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de 
significação. Ela joga com o equívoco. 

As teorias do jornalismo, mesmo as mais críticas, induzem a se pensar que o 

responsável por “disciplinar a interpretação da imagem” é o próprio sujeito 

jornalista. Esse entendimento representa um vácuo na formação jornalística, pois, 

atualmente, não são oferecidas ferramentas teórico-metodológicas que permitam 

compreender a existência de um processo de uniformização da interpretação, o qual 

supõe a imposição de um sentido literal na identificação/reconhecimento de uma 

imagem. Ao destituir o caráter de texto da imagem (enquanto unidade analítica), 

entendemos que os cursos de jornalismo a reduzem, fazendo com que o verbal 

sobreponha-se ao não-verbal. Com essa “tomada de posição” deixam de aproveitar as 

potencialidades que o saber discursivo pode propiciar, por exemplo, a partir do uso 

da paráfrase. Retornando à Souza (2011, p. 6), encontramos uma importante 

observação a respeito: 
Para ilustrar esse processo de parafraseamento de imagens, muitos são os 
exemplos presentes na televisão brasileira. Nos telejornais, por exemplo, 
quando se mostram imagens cedidas e editadas por outra emissora, ou 
quando as imagens produzidas pela própria emissora são por demais 
"visíveis", entra em cena o comentarista, em geral tido como especialista 
em política, em economia, esporte, etc que conduz a interpretação, 
oferecendo a leitura dos fatos segundo o ponto de vista da emissora, que 
se coloca no papel de juiz ao atribuir às imagens mostradas juízos de 
valor e, ao mesmo tempo, fazendo uma (re)leitura de tudo que fora 
exibido. As imagens são apagadas por um processo de verbalização, de 
paráfrase, porque reproduzem um determinado enfoque. 

É o que ocorreu durante a cobertura das Eleições 2014, tanto na abordagem 

realizada pela TV Folha quanto pela TVT. Os dois grupos de mídia utilizaram-se da 

linguagem telejornalística para apresentar, por meio de um efeito de imposição, a sua 
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interpretação própria sobre a disputa política. Respaldaram-se, consequentemente, 

em “dizeres” que estariam a “traduzir” uma “interpretação autorizada”, como se 

fosse possível privar o telespectador de uma leitura diferente daquela apresentada 

pelo veículo.  Em matéria publicada pela TV Folha, no dia 10 de fevereiro de 2013 ,– 

período prévio ao acirramento da disputa eleitoral – os colunistas Fernando 

Rodrigues e Eliane Cantanhêde, ao ocuparem a posição de “comentaristas”, 

procuraram conduzir os telespectadores no processo de interpretação das imagens. 

No entanto, em um dos comentários postados no canal da TV Folha, no YouTube, 

podemos observar uma referência ao que é dito aos 2min e 44seg – “pareceu até que 

o Fernando Rodrigues está torcendo para que isso aconteça”. Este é o momento exato 

em que é veiculada a imagem de um “bailarino caindo”, apresentada logo abaixo, e, 

concomitantemente, produzido o seguinte enunciado pelo comentarista: “se a 

economia naufragar, se a popularidade de Dilma Rousseff for para o brejo, aí sim, 

haverá muita gente querendo subir nesse carro alegórico da sucessão presidencial”.  

 

 

 

 

 

     Figura 1 – Matéria da TV Folha126 

Analisando o referido enunciado, podemos pensar em pelo menos duas 

paráfrases a serem produzidas: as que estariam inseridas na formação discursiva da 

Folha (FDI) e as que se inscreveriam na formação discursiva contrária a esse 

discurso (FDCI). Com relação à FDI, a fala do “especialista em política” – sujeito 

fonte – pode ser parafraseada, por exemplo, por um enunciado do tipo: “se a 

                                                
126  CORRIDA presidencial de 2014 começa a ganhar forma; veja comentário. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=FCVvZlsAfaE>. Acesso em 11 nov. 2016.  
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economia não ficar estável, se a popularidade de Dilma Rousseff não se mantiver 

boa, aí sim, haverá muita gente querendo pegar carona na sucessão presidencial”. O 

uso da partícula “se”, enquanto conjunção subordinativa condicional – equivalendo-

se a “caso não”, estabelece um sentido de que havia uma condição para a 

manutenção de Dilma na presidência de República: seguir as regras da 

macroeconomia neoliberal (defendidas pelo sujeito universal da FDI).  

No entanto, quando o enunciado é apreendido por um sujeito que ocupa uma 

posição oposta a do comentarista – que procura impor uma “visão” (um olhar, uma 

interpretação autorizada) da imagem por meio da ilustração de uma “queda” – 

aparece a possibilidade de outra paráfrase, como demonstra o comentário do 

telespectador do vídeo (destacado na Figura 1). Assim, um sentido possível de se 

produzir em uma região de saber que é própria da FDCI, passa a ser o seguinte: “se a 

economia não caminhar de acordo com os interesses do mercado, se a popularidade 

de Dilma Rousseff puder ser abalada pela mídia em função disso, aí sim, haverá 

muita gente querendo chegar ao poder”. Essa “interpretação” de que existiam outros 

“agentes políticos” querendo chegar ao poder, caso o governo ficasse instável, era a 

principal característica da posição-sujeito contrária à FDI. Uma suspeita que acabou 

se confirmando, após as eleições, com o andamento do golpe parlamentar-midiático-

jurídico, já referido em outras passagens desta tese.  

Quando levamos tal metodologia de aprendizado sobre o funcionamento 

discursivo do telejornalismo brasileiro para o âmbito da FDCI, apenas reforçamos o 

entendimento de que o telespectador interpreta a imagem sobredeterminado 

historicamente. Dependendo da posição-sujeito em que ele se inscreva, produzirá 

sentidos diversos, como acabamos de mostrar ser possível na análise da imagem 

acima. No caso da imagem do comentário realizado pelo comentarista Paulo 

Vannuchi, no Seu Jornal, que está sendo apresentada logo abaixo, temos um formato 

clássico de comentário no telejornal, momento no qual “entra em cena” a figura do 

comentarista político/econômico. Aqui, no entanto, a imagem produzida pelo 

enunciado não está “visível”. Ela se forma no imaginário dos telespectadores a partir 

da avaliação feita por Vannuchi em relação ao panorama das eleições presidenciais: 

“as pesquisas mostram um número chocante, onde a maioria esmagadora responde: 

‘a minha vida melhorou’. E o Brasil? ‘o Brasil piorou’. Então, está muito esquisito. 
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As pessoas melhoraram, mas estão com a ideia de que o país piorou. Por quê? Será 

que é porque faltou diálogo, faltou propaganda do próprio governo? Será que é ação 

da mídia, dos jornalões, das TVs monopolistas, batendo contra: não vai ter Copa, 

tudo vai mal?”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Matéria da TVT127 

São os “dizeres” do comentarista, apresentado em quadro, que possibilitam a 

interpretação dos telespectadores sobre o panorama do pleito presidencial. Neste 

caso, portanto, embora pudéssemos identificar uma série de operadores-discursivos 

não verbais (uso de um plano médio (PM), iluminação do ambiente, logo da TVT no 

canto superior direito da tela) e não articulados (tom, timbre da voz, entonação, 

trejeitos) nenhum deles resultaria como “fator determinante” para a produção de 

sentidos daquilo que está sendo dito. Neste exemplo, é importante dizer, as imagens 

criadas pelos telespectadores sobre o momento político do país resultam muito mais 

de aspectos relativos às formações imaginárias; isto é, à imagem que o sujeito 

telespectador e o sujeito comentarista atribuem a si e ao outro durante o processo de 

enunciação, do que aos operadores-discursivos elencados por Souza (2001). Dito em 

outras palavras, as “associações mentais” (portanto, do nível do inconsciente) 

correspondem à imagem que o “eu” faz do seu próprio lugar, ao enunciar, e do lugar 

do “outro” que lhe é semelhante. (PÊCHEUX, 1993). 

O plano médio (PM), utilizado para mostrar o locutor da bancada para cima, 

                                                
127  PAULO Vannuchi analisa panorama de debates e pesquisas eleitorais. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=tXy10coahys>. Acesso em: 11 nov. 2016.  
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pode ser enquadrado em quem está com a palavra, ou ainda, mais aberto, incluindo, 

no quadro, a presença do âncora do telejornal. Independente de como for feito tal 

enquadramento, enquanto o comentarista enuncia, o “cenário”, por si só, não será 

capaz de produzir sentido quanto ao que está sendo enunciado. Por outro lado, existe 

um aspecto importante a se considerar: este mesmo “cenário” ajuda a produzir um 

outro sentido, que, por seu turno, empresta autoridade ao comentarista. O que 

estamos a destacar é que, dependendo das condições de produção situacionais, 

muitas vezes, o telespectador nem mesmo ouviu ou compreendeu, em sua plenitude, 

aquilo que acabou de ser dito por um comentarista, mas, pela interpretação que 

emerge do seu olhar – e não da palavra dita – acaba por apreender uma matéria 

significante devido a essa situação específica de enunciação. 

O recorte, realizado pelo olhar, se deve à forma como os telespectadores 

brasileiros foram “alfabetizados” para a leitura/interpretação do telejornalismo. Além 

do PM, outros quatro planos são usados com frequência no telejornalismo brasileiro: 

o plano geral (PG), que mostra toda a figura humana; o plano americano (PA), que 

mostra do joelho para cima e o close-up ou primeiro plano (PP), que mostra a cabeça 

e os ombros. Existem, ainda, os casos em que, motivado pela busca desenfreada por 

audiência (lucro), o telejornal trata o sofrimento como “critério de noticiabilidade”. 

Tal conduta costuma ser acompanhada do uso de planos mais fechados, sobretudo, o 

primeiríssimo plano (PPP) e o plano detalhe (PD), os quais enfatizam o lado 

emocional transmitido pela expressão facial do entrevistado, ou do repórter – caso 

este último também esteja consternado –, remetendo a aspectos próprios de um 

telejornalismo vulgar e de baixa qualidade.  

Esse último exemplo ajuda a compreender que os efeitos de sentido, no 

telejornalismo, não se formam pela intencionalidade do repórter, do câmera ou do 

telespectador. São, ao contrário, o resultado de uma relação complexa de 

operacionalidade do discurso, no qual interferirá de modo decisivo o lugar social que 

cada sujeito ocupa (sua posição sócio-histórica). Por isso, enquanto alguns 

telespectadores ficam, de fato, emocionados com matérias que exploram o 

sofrimento humano, outros desligam, de pronto, a televisão, ou assumem uma 

posição crítica diante do veículo. Tudo dependerá não só da posição que o sujeito 

ocupa em uma dada FD, mas da forma como, ao se relacionar com a forma-sujeito 
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desta formação discursiva, passa a produzir sentido diante da produção audiovisual a 

que está exposto.  

3.4. Fotojornalismo 

 No campo do  fotojornalismo, o processo de leitura/interpretação das imagens 

segue a mesma dinâmica que acabamos de expor no tópico anterior. Não é do nosso 

interesse estabelecer qualquer suposto “grau de comparação” entre o que seria uma 

“imagem estática” e uma “imagem em movimento”, visto que, toda “imagem em 

movimento” resulta da composição de “imagens estáticas” ao entrarem em 

movimento.128 Mas, pensar a prática da reportagem fotográfica requer, certamente, 

uma preocupação em abordar aspectos teóricos próprios desse espaço de construção 

de sentidos. No que tange à análise da fotografia jornalísitica, seguimos defendendo 

a ideia de que, ao analisá-la, é preciso separar o objeto-empírico do objeto 

historicamente determinado.  

 Na mesma direção de Ernst-Pereira e Quevedo (2013, p. 267-268): 
o pressuposto de que partimos aqui é de uma divisão radicalmente 
constitutiva, realmente inscrita na objetividade material contraditória de 
todo produto do discurso (como o são as imagens), e de uma assunção da 
opacidade material que pretira, sob a alegação do consenso, a admissão de 
uma posição interpretativa. 

 Não obstante, antes de apresentarmos alguns elementos que julgamos 

contribuir para o processo de formação dos fotojornalistas brasileiros, tomando como 

base o corpus da presente pesquisa, faremos uma breve abordagem histórica do 

fotojornalismo. Não é de hoje que a imagem, apropriada jornalisticamente pelas 

câmeras fotográficas, empresta “veracidade” à informação. De acordo com Traquina 

(2005), dentre as diversas inovações tecnológicas que marcaram a mudança de 

paradigma do jornalismo a partir do século XIX, cujo destaque foi dado no segundo 

capítulo desta tese, ressalta-se a invenção da máquina fotográfica. Segundo o autor, 

ela “iria, como veremos, inspirar o jornalismo no seu objetivo de ser as ‘lentes’ da 

sociedade, reproduzindo ipsis verbis a realidade” (p. 38).  

 Nas palavras deste mesmo autor: 

                                                
128 A medida utilizada para se referir à quantidade de informação visual necessária para compor um 
produto audiovisual é conhecida como FPS (Frames Per Second) – quadros por segundo –, na qual 
cada quadro representa uma imagem estática. O olho humano só consegue perceber o movimento das 
imagens a partir da exibição desses quadros em rápida sucessão. É assim que o audiovisual é 
decodificado pelo cérebro.  
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é no século XIX, em que o positivismo é reinante, que todo o esforço 
intelectual tanto na ciência como na filosofia como ainda, mais tarde, na 
sociologia e outras disciplinas, ambiciona atingir a perfeição de um novo 
invento, invento esse que parecia ser o espelho há muito desejado, cujas 
imagens eram reproduzíveis, cuja autoridade era incontestável – a 
máquina fotográfica (p. 51).  

 A busca por uma jamais alcançável “verdade” da fotografia, se deu com base 

naquilo que ficou conhecido como “realismo fotográfico”. A compreensão que se 

tinha, em 1855, era de que o repórter poderia ser considerado como uma “máquina” 

que repete um dado da realidade, apesar de ser orientado por uma linha editorial. Ele 

teria, nesse sentido, um dever: fornecer uma verdade que se reivindicava “exata”. Foi 

justamente nesse contexto que surgiu a figura do repórter, em um ambiente no qual o 

imperativo era de “culto aos fatos” (TRAQUINA, 2005).  

Obviamente, naquela época, as “máquinas fotográficas” eram bastante 

diferentes das atuais, mas, os princípios que regem o registro e a reprodução da 

imagem,129 seguem, ainda hoje, a mesma lógica utilizada por ocasião da gravação 

dos primeiros “daguerreótipos”. Até então, o mais próximo de uma fotografia que a 

sociedade europeia conhecia eram as pinturas. Estas, porém, foram sendo, aos 

poucos, revolucionadas, uma vez que a fotografia também passou a ser utilizada para 

retratar as pessoas.  

Embora não seja o objetivo principal desse estudo aprofundar questões 

relativas à história da fotografia, consideramos importante destacar alguns pontos 

que podem ajudar em pesquisas posteriores sobre o tema. A primeira fotografia que 

se tem registro na história – o retrato de telhados vistos de uma janela – foi realizada, 

em 1826, pelo cientista francês Joseph Niépce. O registro resultou de um processo 

fotográfico criado por ele: a heliografia. Este procedimento era bastante rudimentar, 

pois exigia que uma placa de estanho ficasse cerca de 8 horas sob exposição solar até 

gravar a imagem. Foi a partir da parceria com Niépece que, em 1839, outro cientista 

francês, Louis-Jacques Mandé Daguerre, conseguiu adicionar uma nova variação à 

câmera obscura; com isso, a primeira “máquina fotográfica”, que ficou conhecida 

                                                
129 A fotografia resulta de um fenômeno físico, a partir do qual é possível obter o registro de uma 
imagem por meio de sua projeção invertida na extremidade oposta de um recipiente fechado (e 
totalmente escuro) por onde passa apenas um feixe de luz que foi obtido pelo furo que se encontra na 
extremidade oposta. Trata-se de um procedimento que se aplica, até os dias de hoje, em qualquer tipo 
de câmera analógica ou digital. A verdade é que o próprio olho humano segue essa lógica, uma vez 
que a imagem que vemos é formada no fundo do globo ocular, na superfície do cristalino, de cabeça 
para baixo. Quem “coloca as coisas em ordem” é, justamente, o nosso cérebro. 
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como “daguerreótipo”, passou a registrar imagens em um tempo bem menor, 

utilizando-se de chapas polidas de vidro ou de metal.  

Ressaltamos, ainda, que, na mesma época, outros cientistas também estavam 

desenvolvendo pesquisas semelhantes. Por isso, ao tratar dos percursores da 

fotografia, além dos dois franceses já citados, costuma-se fazer referência a outros 

dois nomes: o inglês William Fox Talbot e ao francês, radicado no Brasil, Hércules 

Florence. Outro aspecto importante de se ressaltar sobre a história da fotografia, sem 

nos alongarmos muito, é que as técnicas utilizadas por esses cientistas já haviam sido 

observadas na época de Aristóteles, no século IV, na Grécia, para a observação de 

eclipses (OLIVEIRA; VICENTINI, 2009). 

 Somente em meados dos anos 20, do século XX, surge na Alemanha, após a 

Primeira Guerra, aquilo que veio a ficar conhecido como “fotojornalismo moderno”. 

Tal novidade não demorou a repercutir na imprensa, fazendo com que, em pouco 

tempo, a fotografia acabasse ganhando força para, enfim, o fotojornalismo tornar-se 

referência obrigatória nas redações de todo o mundo. Na década de 1930, esta prática 

já integrava de forma absoluta os jornais diários norte-americanos. Após a Segunda 

Guerra Mundial, no entanto, na mesma medida em que cresceram as agências 

fotográficas, o produto fotojornalístico foi se banalizando, com a produção em larga 

escada de fotos de fait-divers (SOUSA, 2004).  

 Outros momentos históricos do fotojornalismo que também merecem 

destaque são: o surgimento da Agência Magnum, em 1947, que protagonizou a luta 

pelos direitos autorais; a crise das revistas ilustradas, com  o desvio de verbas para a 

televisão, no final dos anos 50; o uso de fotos-choque para retratar a verdadeira face 

da Guerra do Vietnã; a publicação de fotografias a cores, no final dos anos 70; e a 

manipulação da imagem, durante a passagem dos anos 80 para os 90 (SOUSA, 

2014). Nesse contexto, de acordo com Oliveira e Vicentini (2009), instaura-se uma 

polêmica que gravita em torno da captação da imagem por meio dos formatos 

analógico e digital.  

Até os anos 80, a fotografia analógica era utilizada em grande escala pela 

imprensa mundial, mas a substituição do “filme fotográfico” pelos “cartões de 

memória” trouxe consigo uma discussão que perpassa o campo ético do 

fotojornalismo; isto é, passou a se colocar uma questão central: em que casos a 
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manipulação digital seria aceitável no jornalismo? Analisado este primeiro 

questionamento à luz da AD, surge, ainda, outra indagação: como fica a produção de 

sentidos, no âmbito do fotojornalismo, se admitirmos a possibilidade de alterar as 

imagens de acordo com a posição que os editores de fotografia ocupam ao 

inscreverem-se em uma determinada formação discursiva? 

 Antes de mais nada, precisamos entender que, “considerar as imagens não-

manipuladas como reflexo de verdade e, portanto, de imparcialidade fotojornalística 

é uma inocência preocupante” (OLIVEIRA; VICENTINI, 2009, p. 117). As posições 

menos flexíveis quanto ao uso da manipulação digital, invariavelmente, recaem nesse 

obscurantismo, pois baseiam-se em pressupostos falsos de isenção e 

intencionalidade. Precisamos considerar os mais variados momentos de apropriação 

e (re)significação de uma imagem durante o processo hierárquico de produção e 

edição da fotografia em uma redação de jornal. Do nosso ponto de vista, todos os 

elementos que envolvem a produção de sentido por meio da fotografia jornalística – 

os operadores discursivos dos quais nos fala Souza (2001) – decorrem de uma 

construção anterior, que é ideológica. “O sentido de uma fotografia sempre é uma 

construção ideológica, e sua simples inserção na imprensa já é, por si só, também um 

ato ideológico, porque afeta a percepção que dela temos” (OLIVEIRA; VICENTINI, 

2009, p. 117-118). 

Partindo dessa reflexão, poderíamos pensar que toda imagem, no 

fotojornalismo, resulta, simplesmente, de escolhas, mas, para não cairmos na cilada 

da “intencionalidade do sujeito jornalista” é preciso compreendermos que cada 

“olhar” sobre uma mesma pauta encontra-se perpassado por uma formação 

ideológica. Devemos, novamente, nos reportar não só ao lugar social que cada 

repórter fotográfico ocupa ao fazer uso de seu instrumento de trabalho, mas, 

sobretudo, às condições sócio-históricas que o determinam e à ideologia que lhe é 

constitutiva e que, portanto, lhe interpela, enquanto sujeito, durante o ato de 

fotografar. O reconhecido fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, costuma dizer que 

“um repórter fotográfico não fotografa com a sua máquina e sim com a sua cultura”; 

nós apenas reforçamos essa ideia a partir do que nos diz Orlandi (1993, p. 31): “não 

há discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia”.  

A opção por um determinado equipamento, o formato da imagem, a legenda, 
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o enquadramento, as técnicas de abertura do diafragma (f), de ajuste da velocidade do 

obturador, do uso do ISO, do flash, do balaço de branco (white balance) e a edição, 

certamente consagram-se em elementos constitutívos do “dizer” no âmbito do 

fotojornalismo. Levar um ou mais desses operadores discursivos em conta durante o 

processo de interpretação da imagem é quase inevitável para alguém que é da área. 

Todavia, é preciso perceber que a mera descrição do uso desses elementos na 

construção da imagem – a explicação do uso de uma técnica ou de um efeito 

utilizado – não ultrapassa o nível da imagem-OE.  

Para exceder o limiar da transparência da imagem – ainda mais quando 

travestida de uma interpretação especializada sobre o sentido que uma determinada 

técnica produziu como efeito – é preciso estar disposto a abandonar qualquer 

resquício de intencionalidade sobre o trabalho do repórter fotográfico; o que não é 

uma tarefa fácil, pois não só parece ferir o “direito autoral” como também as “ilusões 

referenciais”, quais sejam: de estar na origem do que diz (fotografa) – esquecimento 

nº 1 – e de que aquilo que diz (fotografa) só pode ser dito (fotografado) daquela 

maneira – esquecimento nº 2.130  

Uma definição bastante simples da palavra fotografia131 permite-nos entendê-

la como o ato de “escrever com a luz”, uma vez que o prefixo “foto” significa “luz” e 

o sufixo “grafia” indica “escrita”. Com base no entendimento de que a fotografia 

jornalística deve ser interpretada, tal qual o é o texto (enquanto unidade analítica), 

passamos, agora, a analisar algumas imagens que compõem o corpus da presente 

pesquisa. Para tanto, reforçamos nossa filiação à perspectiva teórico-metodológica 

adotada por Ernst-Pereira e Quevedo (2013, p. 284), uma vez que,  
empreendendo uma leitura do texto enquanto processo de textualização 
(não de reconhecimento), não perdemos o caráter propriamente discursivo 
do trabalho analítico. Ao discernirmos o objeto de uma troca social (no 
caso uma foto) de um objeto de discurso (cuja evidência é tecida no 
entrecruzamento de memórias), o gesto de leitura supõe um olhar que vá 
para bem além da superfície do texto. O gesto de leitura será uma 
produção historicizada, bem como o texto o é. 

Esse procedimento analítico é fundamental para a compreensão do 

fotojornalismo sob o ponto de vista discursivo. Procuramos demonstrá-lo a seguir, 

                                                
130 Caso julgue necessário, você pode retornar à página 42 desta pesquisa e reler o que Pêcheux e 
Fuchs (1993) definem como esquecimentos nº 1 e nº 2. 
131 Ressaltamos que a palavra “fotografia” foi utilizada pela primeira vez na história, em 1834, pelo 
pesquisador Hércules Florence. 
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com base na análise de imagens que compõem o nosso corpus de pesquisa. Dessa 

forma, selecionamos quatro fotografias jornalísticas que foram publicadas nas 

páginas da Folha e da RBA, durante a cobertura das Eleições 2014, e que ilustram 

dois pontos de pesquisa já abordados: a repercussão da vitória de Dilma Rousseff 

(PT) e a repercussão da derrota de Aécio Neves (PSDB). Comecemos pela cobertura 

dos referidos grupos de mídia quanto à vitória da então presidenta Dilma: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 – A repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT) na Folha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – A repercussão da vitória de Dilma Rousseff (PT) na RBA 

  

Mesmo que, talvez, não esteja muito legível, o nome do repórter fotográfico 

(circulado em vermelho), enfatizamos que se trata da mesma pessoa (o mesmo 

sujeito empírico) – identificado como “Pedro Ladeira/FolhaPress”. Além de divulgar 
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o nome do fotógrafo, percebemos que o veículo também destaca, no crédito da 

fotografia, o órgão para o qual ele trabalha: a Folhapress – uma agência de notícias, 

pertencente ao Grupo Folha, que é responsável por comercializar/distribuir material 

fotográfico, audiovisual e textual a partir do que é produzido no âmbito da parceria 

Folha/UOL. Ocorre que, não é na foto que o sentido “está presente”. A mesma foto 

(mesmo enunciado) produz sentidos diferentes em cada enunciação, justamente 

porque está inscrita em diferentes FDs. Ora, como não é na foto que se encerra o 

sentido, sendo a FD em questão que regula o que pode/não pode e deve/não deve 

“ser dito”, o dizer em si (a foto utilizada por um dado veículo) não é determinante. 

Ao ocupar diferentes posições-sujeito, no âmbito de diferentes FDs, o repórter 

fotográfico pode tanto identificar-se quanto contraidentificar-se com o sujeito 

universal das referidas formações discursivas. 

Compreendemos, com isso, que as imagens referentes à repercussão da 

vitória de Dilma, na Folha e na RBA, levam o fotógrafo a um retorno constante ao 

espaço do dizível. Não há, como na polissemia, uma ruptura nos processos de 

significação. Com base em Pêcheux (1993), podemos dizer que a produção de 

sentido em cada uma das fotografias jornalísticas – as quais poderiam ser tomadas 

como sequências discursivas – só torna-se materialmente concebível na medida em 

que se compreende que tal “sequência” pertence a uma ou a outra formação 

discursiva (FDI ou FDCI). Isso explica o fato de que uma dada “sequência 

discursiva” possa carregar vários sentidos (não necessariamente opostos). Assim, o 

nosso entendimento é de que os operadores discursivos atuam como uma espécie de 

base material – (semio)linguísitica – na qual, por meio da foto(grafia), surgem 

processos parafrásticos.  

Uma análise mais aprofundada das imagens em questão, nos permitiria dizer, 

ainda, que, embora o repórter fotográfico da FolhaPress ocupe uma posição-sujeito 

que está inscrita na FDI, ao retratar a vitória de Dilma, precisa, de alguma forma, se 

contraidentificar com o sujeito universal da FDI, pois, a formação ideológica que o 

subjaz, marcadamente capitalista, anseia pela comercialização/distribuição destas 

imagens para outros veículos de mídia, inclusive, como podemos perceber, para 

veículos que se inscrevem em formações discursivas antagônicas às da Folha. 

As imagens que analisaremos a seguir nos permitem trabalhar com outro 
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aspecto que consideramos fundamental para a “leitura/interpretação das fotografias 

jornalísticas”: a criatividade. Um elemento que, segundo Orlandi (2007, p. 37):  
implica na ruptura do processo da linguagem pelo deslocamento das 
regras, fazendo intervir o diferente, produzindo movimentos que afetam 
os sujeitos e os sentidos na sua relação com a história e com a língua. 
Irrompem assim sentidos diferentes. Nesse modo de considerar a 
produção de sentidos, não se banaliza a noção de criatividade. O que 
vemos com mais frequência – por exemplo, se observarmos a mídia – é a 
produtividade e não a criatividade 

De fato, o meio jornalístico é muito mais propenso à “produtividade” do que 

à “criatividade”. Existe uma abundância de fotografias jornalísticas que produzem 

uma “variedade do mesmo”. Parte-se de um conjunto de regras, estipulado nas 

próprias redações dos jornais, que procuram “orientar o olhar” do repórter 

fotográfico, para uma sempre mesma “forma de ver” o que será retratado. Mas, por 

outro lado, há, ainda, os momentos em que aparecem indícios de uma 

desidentificação: “quando determinado saber não pode mais ser suportado na FD, aí 

sim temos a emergência de um novo sentido: temos a polissemia” (QUEVEDO, 

2012, p. 69). 

Vejamos as fotografias jornalísticas que repercutiram a derrota do então 

candidato tucano para, na sequência tratarmos desse processo: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – A repercussão da derrota de Aécio Neves (PSDB) na Folha 
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Figura 6 – A repercussão da derrota de Aécio Neves (PSDB) na RBA 
 

Novamente é preciso remeter aos repórteres fotográficos de Folha e RBA. 

Não nos interessa o fato de que, na imagem reproduzida pela Folha, desta vez, a 

repórter seja “Raquel Cunha” e não o repórter “Pedro Ladeira”, mas sim a posição-

sujeito que ela ocupa ao retratar a derrota de Aécio Neves, nas eleições, por meio da 

FolhaPress. Do mesmo modo, não é o sujeito empírico – Walter Campanato, da 

Agência Brasil132 – que irá balizar nossa análise de discurso da fotografia publicada 

pela RBA, mas a posição-sujeito que ele ocupa, no âmbito da FDCI, uma vez que a 

Agência Brasil, à época, era comandada pelo governo petista e, portanto, 

“recomendava” uma maior identificação dos sujeitos-jornalistas com a então 

candidata Dilma Rousseff.  

A fotografia jornalística do Grupo Folha (Figura 5) dá início a uma sequência 

de imagens, destacadas no interior da matéria que trata da repercussão da derrota de 

Aécio, cujo enfoque principal é a reação dos eleitores ao resultado das eleições de 

2014. Assim, dividem espaço com o choro da eleitora tucana, os sorrisos dos 

eleitores petistas. Esta galeria aparece na matéria intitulada: “Cumpri minha missão, 

afirma Aécio em discurso após derrota”,133 fazendo emergir, por meio da imagem, 

um sentido novo, que desliza do dizer e, assim, provoca uma contraidentificação com 

o sujeito histórico da FDI. Como já abordamos, anteriormente, na sdr 18, 134  o 

discurso de Aécio, ao ser noticiado pela Folha, faz ressoar dizeres do apóstolo Paulo, 

enquanto “dever cumprido” na campanha eleitoral. Ora, isso, por si só, não assegura 

uma leitura transparente da imagem – ou das imagens – que ilustram a matéria, uma 
                                                
132 A Agência Brasil é uma agência de notícias público-estatal, gerida pela EBC, cujo trabalho de 
produção e divulgação das informações responde aos interesses do poder Executivo. 
133 CUMPRI minha missão, op. cit. 
134 Ver p. 119. 
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vez que é possível identificar, no nível do discurso, tanto um processo de 

identificação com a forma-sujeito da FDI (caso a unidade analítica seja o texto) 

quanto de desidentificação/ruptura (caso a unidade analítica seja a imagem). 

Caso o objetivo seja empreender uma análise de todos os elementos que 

compõem a matéria (texto e imagem) acreditamos ser necessário considerar não só a 

heterogeneidade constitutiva de toda formação discursiva, mas também do próprio 

sujeito do discurso. Afinal, do nosso ponto de vista, não seria adequado produzir um 

cômodo “efeito de homogeneidade”, o qual, supostamente, “melhor” descreveria 

uma posição-sujeito dominante. Por isso que, ao pensarmos a prática jornalística pela 

via discursiva, desacomodamos certezas até então irretocáveis nessa área de saber. 

Acreditamos ser extremamente didático pensar nas diferentes posições-sujeito que 

atuam no interior de uma mesma formação discursiva (neste caso da FDI), sobretudo, 

porque esse movimento analítico não nos deixa cair em um falso paradigma 

apresentado, em sala de aula, pelos pressupostos da Escola de Frankfurt,135  que 

apontam para um maniqueísmo quase infantil.  

A última fotografia que utilizamos, aqui, para análise, ajuda a tocar em outro 

ponto que consideramos sensível para o fotojornalismo. Estamos nos remetendo às 

múltiplas possibilidades de leitura de uma mesma imagem e a não-literalidade e 

univocidade de sentido a partir de uma dada fotografia jornalística.  Ao se colocar 

diante de um texto (uma foto) é necessário que o analista de discurso (estudante ou 

profissional da área do jornalismo) tenha em mente que qualquer enunciado só 

produz sentido porque emerge de condições de produção sócio-históricas e 

circunstanciais. E, além disso, como já dissemos, porque é colocado(a) em 

movimento pelo sistema (semio)linguístico – enquanto estrutura.  

Para descartar, de vez, qualquer resquício de uma leitura que possa apontar 

para uma possível transparência da imagem ou intencionalidade do repórter 

fotográfico, usamos de exemplo a fotografia publicada pela RBA por ocasião da 

derrota de Aécio. Não nos interessa o que o repórter-fotográfico – ou o editor de 

                                                
135 A Escola de Frankfurt ganhou notoriedade na década de 1960 e ficou conhecida por desenvolver a 
chamada Teoria Crítica. Com base em um método de interpretação da história ancorado no marxismo 
clássico, os teóricos filiados a essa corrente – como Adorno e Horkheimer, exerceram influência direta 
na luta ideológica da época. No entanto, embora tenha nos deixado uma importante herança teórica, 
no que tange à crítica cultural e da comunicação no âmbito do capitalismo, apresenta uma angulação 
demasiadamente unilateral, trabalhando excessivamente sob o enfoque da manipulação. 
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fotografia – quis dizer com o uso dos “operadores discursivos” ao registrar aquele 

momento. O que nos importa é como esta imagem significa (ao considerar que o 

sentido pode ser “sempre outro”, polissêmico).  

 Quando, em sala de aula, o professor limita-se a dizer que a “construção da 

notícia”, a partir da linguagem fotográfica, se deve ao uso intencional de “elementos 

potencialmente conferidores de sentido a uma mensagem fotográfica” (SOUSA, 

2004, p. 65), fica apenas na superfície do que entende por “sentido”. O texto (a 

legenda da foto), certamente, nos apresenta algumas pistas importantes para a análise 

discursiva da imagem, mas não pelo efeito de homogeneidade que procura produzir e 

sim por representar um gesto de interpretação do repórter que ajuda, por exemplo, na 

compreensão da posição-sujeito que ele ocupa. 

 Outros elementos que já tratamos, de alguma forma, no tópico anterior, são: o 

enquadramento, os planos e a composição. No caso da Figura 6, é facilmente 

identificado que o repórter utilizou um Plano Médio (PM) – da cintura para cima. 

Trata-se de uma “angulação clássica” para este tipo de foto, uma vez que, nos 

manuais da área, é possível encontrar descrições que apontem para o uso deste plano 

em função de que, em tese, ajudaria a relacionar objetos/sujeitos fotográficos, 

levando a uma suposta “visão objetiva” da realidade. No entanto, é impossível 

afirmar que uma fotografia jornalística irá apresentar uma única – e consensual – 

interpretação sobre fato traduzido em imagem. Mesmo que o “cenário” possa ter sido 

montado pelos assessores do então candidato tucano, antes de começar a coletiva, 

não é possível “antecipar-se” a cada clique dos fotógrafos lá presentes, pois as 

expressões dos aliados de Aécio – e a dele própria – modificam-se conforme o que 

está sendo dito.  

Durante o discurso de encerramento da campanha foram registradas diversas 

cenas, com expressões mais ou menos tristes. O uso de uma imagem na qual a 

maioria dos sujeitos que a compõem está com um olhar de resignação, ou cabeça 

baixa, é representativo do modo como uma posição-sujeito que se identifica com a 

FDCI relaciona-se com o sujeito universal desta respectiva FD. Mais do que isso, a 

escolha da RBA por uma foto que, em sua literalidade, demonstra um “sentimento de 

tristeza”, “diz” muito mais do que apenas isso. Bem como explica Quevedo (2012, p. 

2710), “gerada e gerida discursivamente, devemos admitir que o que a imagem 
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“mostra”, o seu “visível”, não lhe é intrínseco, mas sim (sobre)determinado pela 

formação discursiva a partir da qual o sujeito histórico a produz”. Sob esta 

perspectiva, a FDCI acaba por determinar o que pode e deve ser dito (visto) e o que 

não pode e não deve ser dito (visto), ou ainda, o que convém ou não convém 

“mostrar”. Isto é, que, em diversos momentos de sua fala, o então candidato tucano 

sorriu e acenou com a esperança de “reverter” o resultado das urnas.  

É importante, portanto, que, ao trabalhar o fotojornalismo, se parta de 

algumas premissas básicas: 1) o olhar do repórter fotográfico é sobredeterminado, 

seja pela possibilidade de construção anterior da cena, seja pelo direcionamento da 

empresa na projeção do clique; 2) a busca pela “condução” do olhar do outro (o 

semelhante) leva a uma teia de (in)visibilidades que, inevitavelmente, acaba por 

produzir sentido. Por isso, todo sujeito jornalista, ou mesmo, estudante de 

jornalismo, que pretenda trabalhar na área tem, por obrigação, o dever de conceber a 

imagem enquanto materialidade discursiva, fugindo ao mero entendimento técnico 

sobre os mecanismos de captura, edição e reprodução do material fotográfico. 

Ressaltamos, por fim, que, mesmo no caso da divulgação de uma mesma foto em 

diferentes veículos de mídia, devemos observar, cuidadosamente, quais as relações 

parafrásticas ou polissêmicas possíveis antes de empreendermos algum tipo de 

análise. 
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Capítulo 4 – Jornalismo contemporâneo: um gesto de interpretação 

 
Os homens fazem a sua própria história, mas não a 
fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias 
de sua escolha e sim sob aquelas com que se 
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo 
passado. A tradição de todas as gerações mortas 
oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E 
justamente quando parecem empenhados em 
revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que 
jamais existiu, precisamente nesses períodos de 
crise revolucionária, os homens conjuram 
ansiosamente em seu auxílio os espíritos do 
passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os 
gritos de guerra e as roupagens, a fim de 
apresentarem-se nessa linguagem emprestada. 
 

                   Karl Marx 
  

O estudo e a prática do jornalismo não podem ser pensados de forma 

separada. Enquanto atuamos nas redações e assessorias de imprensa, por todo o país, 

nos defrontamos com a realidade material sob a qual se produz a informação e, a 

partir daí, os mais diversos sentidos. Do século XVII ao XXI muitas coisas 

mudaram. A abundância de conteúdos jornalísticos, que circulam na internet, faz 

com que seja humanamente impossível absorver e refletir sobre tudo o que acontece 

no mundo. A precarização da atividade profissional também colabora para o aumento 

da superficialidade na cobertura dos fatos, levando a uma crise sobre o papel que os 

meios de comunicação estão cumprindo nos dias de hoje.  

     Neste último capítulo, não queremos apontar “o” caminho “ideal” para 

solucionar os problemas identificados até aqui. Longe disso. Nosso papel, nestas 

últimas páginas, bem como em todas as anteriores, é o de provocar o leitor, 

desestabilizar certezas e, de modo bastante enfático, sustentar a tese de que a análise 

de discurso pecheuxtiana pode contribuir – e muito – para o avanço do jornalismo 

contemporâneo. Sabemos que muitas teorias já foram – e estão sendo – pensadas a 

respeito do jornalismo. No entanto, o olhar para o qual pode nos levar a AD é ainda 

pouco explorado no processo de formação do jornalista. Conforme demonstramos no 

capítulo anterior, as diversas formas de produção, circulação e consumo da notícia 

podem ser contempladas pelo viés pecheuxtiano. Não queremos, com isso, afirmar 

que este é o único – ou o melhor – caminho teórico a ser seguido, mas não podemos 

nos furtar de dizer que se trata de um relevante espaço de abordagem. 
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 Os tópicos que se seguem retomam muito daquilo que já foi dito, mas 

apresentam acréscimos decisivos do atual momento do jornalismo no Brasil. A breve 

referência ao modo como pensamos um novo acontecimento jornalístico, partindo de 

Dela-Silva (2015), indica a necessidade de, agora, considerarmos as especificidades 

da Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) no âmbito da produção de 

sentidos que emergem da produção jornalística. Há, como veremos a seguir, pontos 

importantes que caracterizam – e diferenciam – o que estamos chamando de 

acontecimento ciberjornalístico daquilo que a autora conceituou, inicialmente, como 

acontecimento jornalístico, uma vez que as marcas ciberjornalísticas se fazem 

presentes através do uso dos links. Remetemo-nos, também, à reinterpretação do 

conceito de fonte, no jornalismo, a partir da figura do porta-voz, tão importante aos 

estudos discursivos.   

 Este movimento teórico-analítico nos coloca diante de um último ponto de 

análise – a representatividade de Lula no processo eleitoral de 2014 –, cujo 

funcionamento discursivo remete, como nos capítulos anteriores, para os elementos 

definidores de uma teoria discursiva do jornalismo. Consideramos, por fim, que é 

imprescindível para todo e qualquer jornalista compreender as características da 

formação social na qual vive e executa o seu trabalho. Em outras palavras, 

rechaçamos toda e qualquer perspectiva idealista da prática profissional, porque, 

assim como Marx e Engels (2008, p. 65), entendemos que “não se trata, como na 

concepção idealista da história, de buscar uma categoria em cada período, mas sim 

de permanecer sempre no solo real da história”. Conforme enfatizam os autores, a 

concepção de história que nos interessa não deve tratar de “explicar a práxis a partir 

da ideia, mas de explicar as formações ideológicas a partir da práxis material” (p. 

65). 

4.1. O acontecimento ciberjornalístico 

É crescente o interesse dos mais diferentes grupos de mídia pelo uso da 

internet como uma espécie de apropriação da(s) “técnica(s)” necessária(s) para a 

disputa política contemporânea. Tomada em seu caráter condicionante, como propõe 

Lévy (1999), tal “técnica”, de certo modo, diz respeito aos juízos de valor que são 

parte constitutiva das estratégias comunicacionais promovidas por grupos de 

comunicação comerciais e alternativos. Partindo da compreensão de que o 



	 171	

conhecimento técnico dos recursos advindos da Comunicação Mediada pelo 

Computador (CMC) e, sobretudo, o conteúdo decorrente de seu uso, não deve ser 

analisado a partir de uma premissa positivista, salientamos que o uso jornalístico do 

ciberespaço – definido como um mundo virtual – sustenta-se por múltiplos, 

permanentes e diferentes gestos de interpretação.  

Existem, portanto, características próprias deste espaço de produção de 

sentidos, uma vez que somos conduzidos a pensar, concomitantemente, os processos 

de circulação e recepção de um dado produto jornalístico, deixando de nos limitar ao 

processo de produção da informação. Enfatizamos, além disso, que o ciberespaço é o 

local onde, atualmente, compreendemos existir a maior relação de forças entre as 

duas formações discursivas antagônicas que atuam no seio do jornalismo brasileiro – 

fator que se acentua em períodos eleitorais, como o que utilizamos para o recorte 

necessário à formulação do corpus desta pesquisa.  

A ideia de que o acontecimento jornalístico “corresponde à interpretação do 

jornalista sobre os fatos de interesse, em um dado período” (DELA-SILVA, 2011, p. 

293), o qual, consequentemente, decorre de uma discursivização, revela-se 

incompleta se consideradas as condições de produção próprias do “mundo virtual”. 

No ciberespaço, o acontecimento jornalístico – pensado enquanto prática discursiva – 

deve considerar o modo próprio de produção de sentidos que emergem tanto do 

processo contínuo – e coexistente – da produção/circulação da informação, quanto 

dos elementos que envolvem a chamada conversação em rede (um modo de recepção 

ativa do produto midiático). 

O acontecimento ciberjornalístico, embora, obviamente, também se sustente 

por gestos de interpretação – contínuos e, muitas vezes, construídos por “caminhos” 

contraditórios –, se faz por meio de uma unidade temporal diferente daquela que é 

própria dos jornais, revistas, programas televisivos ou radiofônicos. Esse fator 

implica, também, na repercussão das produções midiáticas, as quais são 

reapropriadas de modo a gerarem uma conversação diferente da que ocorre em 

ambientes off-line.  

Dessa forma, ao tratarmos do acontecimento jornalístico, no ciberespaço, 

considerando, sobretudo, o corpus da presente pesquisa, deslocamos para o cerne 

desta teorização alguns dos elementos tratados por Schwingel (2012) ao definir as 
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características do jornalismo na internet; são eles: a interatividade, a 

hipertextualidade e a flexibilização de tempo e espaço como fator de produção. De 

modo complementar, consideramos, ainda, as redes sociais, da forma como são 

pensadas por Recuero (2009), enfatizando, para a nossa pesquisa, o olhar sobre o 

papel dessas mídias na circulação da informação. 

Ora, se concordamos com Dela-Silva (2015) no que tange ao caráter 

diferenciado do acontecimento jornalístico, uma vez que é concebido enquanto 

prática discursiva – não podendo confundir-se com o acontecimento empírico –, 

cumpre nosso dever salientar que a noção de acontecimento ciberjornalístico, sob a 

nossa perspectiva, também interessa enquanto fato histórico. Sendo assim, este 

último só poderia resultar das interpretações possíveis em condições de produção 

específicas, como são as práticas discursivas midiáticas próprias do ambiente virtual. 

Ressaltamos, consequentemente, não ser possível afirmar que todo acontecimento 

jornalístico é igual e está sujeito aos mesmos movimentos constitutivos.  

O primeiro fator a consideramos é a interatividade – participação dos usuários 

no processo de produção, circulação e consumo da informação. Não é apenas o 

veículo de mídia – como ocorre, sobretudo, na mídia impressa – que inscreve 

sentidos para os sujeitos, os próprios sujeitos (usuários da internet – sejam eles 

jornalistas ou não), a partir de uma dada posição ideológica, participam ativamente 

dessa prática de significação, já que os sentidos não se fecham em si mesmos. A 

hipertextualidade – vinculação de conteúdos, nas redes, desdobrando informações – é 

decisiva no gesto de interpretação que os sujeitos lançam sobre determinado 

acontecimento jornalístico, mas não só. A “funcionalidade discursiva” da leitura on-

line propicia um espaço de construção de sentidos diferente do que ocorre no 

ambiente off-line. Não é o fato, em si, que produzirá um dado sentido, mas o trajeto 

que cada sujeito fará ao construir a “leitura” do produto midiático. E nada assegura 

que ele fará o trajeto sugerido pelo veículo. Ele pode construir outros tantos 

caminhos.  

Não estamos afirmando, com isso, que exista uma “liberdade sem limites” 

para que cada leitor construa a “sua” leitura. Muito pelo contrário. Entendemos que 

esse é um processo que apenas mascara o caráter coercitivo e pré-determinado pelo 

veículo sobre a leitura a ser realizada. No entanto, considerando as múltiplas 
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possibilidades que a leitura digital oferece – como o uso de sites de busca e 

plataformas como o YouTube e a Wikipédia – não podemos deixar de ressaltar que o 

usuário pode seguir por “caminhos outros”, os quais não haviam sido considerados 

no processo de construção da notícia on-line. Isso se dá por meio do atravessamento 

do inconsciente e da interpelação ideológica, que, tal qual ocorre na prática 

discursiva de outros tipos de texto, não permite que se pense em um sentido a priori 

a ser realizado pelo gesto de leitura do interlocutor.  

Cada repórter, ao seu modo, acostumou-se a utilizar a internet na busca de 

informações que embasem o seu olhar sobre o fato a ser reportado. No ambiente off-

line isso também ocorre, mas o leitor, ou mesmo telespectador, tem sua interação 

limitada se comparada às múltiplas possibilidades de feedback que a internet oferece. 

A decisão por conexões que levam a determinados conteúdos – e não outros –  está 

diretamente relacionada ao último aspecto a ser considerado nesse espaço de 

construção de sentidos: o fator tempo.  

 Quando nos remetemos ao fator temporal, é bom que se entenda, não estamos 

apenas fazendo uma referência direta à utilização que cada repórter faz do período 

que dispõe para buscar as informações necessárias à construção de uma matéria ou 

reportagem. Estamos nos remetendo, também, ao funcionamento discursivo da 

conversação, no ciberespaço, já que o repórter pode contatar – e mesmo entrevistar – 

uma fonte por meio das mídias sociais. Além disso, os veículos podem ser alertados 

sobre a divulgação de uma informação imprecisa e questionados quanto a uma 

determinada postura que tenham adotado por meio de canais que estão visíveis ao 

público em geral e não apenas por mensagens privadas, como ocorre no ambiente 

off-line. É o caso do uso cada vez maior de redes sociais como o Facebook para gerar 

a discussão sobre informações publicadas nos sites dos grupos de comunicação.  

Vale ressaltar que a possibilidade que o ciberespaço oferta para que se 

estabeleçam conversações públicas ou privadas, segundo Recuero (2009 b), não 

impede que os diálogos migrem de um ambiente para outro – o que é público pode 

passar a ser privado e vice-versa –, interferindo, inclusive, na repercussão de uma 

dada notícia ou mesmo acrescentando novas informações a um dado produto 

jornalístico. É comum, ainda, usuários de redes sociais “printarem” (capturarem a 

foto da tela do computador) conversas com veículos de mídia ou jornalistas – seja em 
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resposta a comentários ou em chats – replicando uma determinada resposta ou 

evidenciando algum aspecto político/ideológico com o qual não concordam.  

Conforme nos explica Recuero (2009 b), no ambiente das redes sociais, 

existem “nós” e “conexões”. Os primeiros dizem respeito aos atores envolvidos no 

processo, já os segundos correspondem às interações entre esses atores. Esses dois 

elementos, de acordo com a autora, constituem a base da conversação. De modo a 

problematizar esta relação, Recuero (2009 b) esclarece que, neste interstício, acaba 

por se conformar o capital social – elemento relacionado à visibilidade e reputação, 

seja dos sujeitos jornalistas, das empresas para as quais eles trabalham (no caso de 

páginas, em redes sociais, que sejam dos próprios grupos de comunicação) ou de 

usuários que estão a interagir com os referidos jornalistas ou empresas. Todos 

possuem capital social e, a depender da relação que estabelecem entre si, 

considerando, sobretudo, a possibilidade de compartilhamento de conteúdos, 

modificam-se completamente os sentidos produzidos.  

Distanciamo-nos, pois, não só do ponto de vista que poderia supor o 

acontecimento jornalístico como empírico e factual – já que o funcionamento 

discursivo da produção jornalística pode funcionar tanto de modo síncrono como 

assíncrono –, mas, também, questionamos qualquer efeito de evidência que poderia 

se supor no caso de uma leitura generalista do modo de circulação da linguagem 

como sendo a mesma em ambientes off-line e on-line. Por entendermos que o 

acontecimento permite a atualização de sentidos, inscrita no seu já-dito constitutivo, 

ressaltamos que o funcionamento discursivo próprio do ciberespaço merece a 

atenção diferenciada que estamos propondo.  

As eleições de 2014, no Brasil, com uma margem apertada de vitória da então 

presidenta Dilma e a não aceitação da sua reeleição pelas forças golpistas que 

levaram a sua deposição, se tomadas pelo olhar teórico que estamos propondo, 

podem ser enquadradas como elementos que indicam a presença de um 

acontecimento ciberjornalístico. O embate de forças, nas redes sociais, considerando 

os episódios que se seguiram tanto à sua recondução à Presidência, quanto ao seu 

afastamento definitivo, por ocasião do impeachment, influenciaram e foram 

influenciados – independente da questão factual/temporal – no processo de 

produção/circulação/recepção dos produtos jornalísticos nas mídias hegemônica e 
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contra-hegemônica. Os gestos de interpretação, no ciberespaço, também são 

determinados, principalmente, pelo dispositivo ideológico, que atua fortemente em 

sites e blogs, repercutindo nas redes sociais.  

Por isso, ao nosso ver, o sujeito jornalista deveria ser preparado, na academia, 

para compreender o modo com o qual os diferentes textos que circulam no ambiente 

on-line – muitos deles faltando com a verdade – produzem sentido.  Saber identificar 

quais gestos de interpretação operam em uma dada discursividade (reconhecer os 

sujeitos e suas posições, como abordamos anteriormente) é fundamental para a 

prática de um jornalismo condizente com os preceitos éticos que devem nortear a 

profissão. Nem tudo que é dito, nas redes sociais, ou mesmo o que é reapropriado de 

um dado contexto – como informações referentes às eleições presidenciais de 2014 – 

pode ser considerado como produção jornalística.  

O acontecimento ciberjornalístico, por conseguinte, é aquele que diz respeito 

à interpretação do sujeito jornalista, que se utiliza de ferramentas próprias do 

universo on-line, ao ocupar uma dada posição-sujeito, no interior de uma dada FD, 

colocando-se diante de um fato de notável interesse e repercussão no “mundo 

virtual”, e que, portanto, decorre de uma discursivização que é inerente ao ambiente 

on-line. Não é, portanto, qualquer fato noticiado em ambiente on-line, mas apenas 

aqueles de grande impacto sobre a sociedade; como, ao nosso ver, ocorre com a 

cobertura midiática das eleições de 2014 no Brasil. 

As condições de produção específicas do acontecimento ciberjornalístico 

atualizam-se permanentemente e, por isso, precisam ser observadas com atenção. A 

linguagem hipermidiática – vale dizer – não se reduz aos hiperlinks presentes nos 

textos, uma vez que a convergência de mídias é parte ativa do ciberespaço. O uso do 

som e da imagem, no ambiente on-line, é constitutivo do sentido produzido pela 

informação publicada em um site como o da Folha ou da RBA, já que existem 

múltiplas possibilidades de dar um efeito ilusório de “fechamento de sentido” a um 

produto noticioso.  

Os caminhos a serem trilhados, por serem atemporais, podem levar os 

usuários a sites de compartilhamento de vídeos – como o YouTube – na ânsia de 

aprofundar algum elemento exposto na notícia ou até entender algum aspecto que 

ficou nebuloso na matéria escrita. Novamente a posição ideológica do sujeito é que 
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irá determinar como se construirá essa teia de sentidos, na qual, por exemplo, a 

notícia que trata da representatividade do ex-presidente Lula no processo eleitoral de 

2014 – último ponto de análise desta pesquisa –  pode ser melhor compreendida por 

meio dos gestos de interpretação de uma narrativa audiovisual.  

Nas palavras de Paul (2010, p.128): 
À medida que as formas narrativas de mídia se tornam mais complexas e 
certos estilos ficam mais estabelecidos, haverá necessidade de um 
detalhamento maior na descrição da narrativa digital. A variedade de 
mostras de fotografias nos websites, por exemplo, vai de simples 
molduras com um “clique para avançar” para revelar a nova imagem a 
exibições dinâmicas com áudio adicionando contexto às imagens 
apresentadas. Alguns mostram as imagens em sequência, outros permitem 
um acesso casual com um rápido clicar. A questão com esse tipo de 
conteúdo, como com outros tipos de novas formas de narrativas de mídia, 
é qual estilo é mais engajado, envolvente e prazeroso para o consumidor 
de notícias. 

 Como podemos perceber, a possibilidade da realização de leituras lineares, ou 

não-lineares, está diretamente relacionada à compreensão dos gestos de interpretação 

próprios do acontecimento ciberjornalístico. Esse elemento, combinado à 

conversação característica do mundo virtual, em que o processo de significação se dá 

tanto de forma síncrona quanto assíncrona, interfere decisivamente na prática 

discursiva, devendo ser considerado pelo analista de discurso em seus pormenores. 

 Uma mirada nas páginas destinadas à cobertura das eleições de 2014, nos 

sites da RBA e da Folha, nos permite problematizar o objeto de estudo sob a 

perspectiva que estamos propondo; isto é, realizarmos uma aproximação entre a 

análise de discurso pecheuxtiana (AD) e os estudos de cibercultura – a qual expressa 

o sentimento de um novo universal, construído sobre a indeterminação de um sentido 

global qualquer (LEVY, 199). O ciberespaço, aqui tomado com referência em sites 

de FDs antagônicas, está envolto de práticas, atitudes, modos de pensamento e 

valores (LEVY, 1999) que emergem produzindo sentidos importantes para o 

entendimento de como se dá o funcionamento discursivo no ambiente virtual. 

 Na matéria intitulada “'Ganhamos, presidente', diz Dilma a Lula após 

resultado”,136 o site da Folha traz a opção de “ouvir o texto”. Apresenta, ainda, uma 

série de opções de compartilhamento da notícia em redes sociais; tais como: 

Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin. Como é de praxe, na maioria dos sites 
                                                
136  “'GANHAMOS, presidente', diz Dilma a Lula após resultado. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1538751-ganhamos-presidente-diz-dilma-a-lula-apos-
resultado.shtml>. Acesso em: 28 fev. 2017 
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jornalísticos, existe, também, a possibilidade do envio da matéria por e-mail. Isso 

sem contar espaços como o “leia também” – que traz informações complementares 

do texto – e os links utilizados no lead da notícia, que destacamos abaixo. 

 

sdr 23 – FDI 

Lead da matéria da Folha (sublinhados indicam os links): Após o resultados das urnas neste 
domingo (26) declarar a reeleição de Dilma Rousseff, a presidente comemorou a vitória com 
o ex-presidente Lula e ministros no Palácio do Alvorada.137 
  

 O primeiro hiperlink presente na matéria – reeleição – redireciona o leitor 

para outra matéria do grupo, que trata do primeiro ponto de análise do corpus desta 

pesquisa – o acirramento da disputa eleitoral; já o segundo, leva à página inicial do 

especial da Folha dedicado à cobertura das eleições. Do nosso ponto de vista, se o 

leitor restringir sua leitura ao percurso de navegação oferecido pelo grupo de 

comunicação em questão, o gesto de interpretação estará diferenciando-se de um 

outro sujeito que apenas leia a matéria que foi acessada, ou busque sites alternativos 

para comparar o que é dito e a forma como é dito. É importante dizer, ainda, em 

nível de análise, que o redirecionamento ao texto que remete à vitória apertada nas 

urnas, sob a angulação da teoria do discurso, aciona, por meio da memória 

discursiva, o sentido que está sendo autorizado pelo sujeito histórico da FDI: a 

dificuldade em aceitar a vitória da candidata que não convergia com a linha 

ideológica do veículo. 

 Com esse movimento, identificamos um gesto de interpretação que é próprio 

do acontecimento ciberjornalístico: embora um usuário possa navegar por todos os 

links oferecidos pelo site, outro usuário pode seguir caminhos diferentes do que são 

oferecidos pelo grupo de mídia. Leituras diferentes, como já explicitamos 

anteriormente, levam a gestos de interpretação também diferentes, produzindo, 

consequentemente, sentidos outros. Como temos enfatizado, não há previsibilidade 

possível tanto nos produtos jornalísticos presentes no mundo virtual quanto no 

“real”. No entanto, devemos atentar ao fato de que, no ciberespaço, a própria 

memória discursiva é acionada por meio de elementos que inexistem no ambiente 

off-line. Esse fenômeno, ao nosso ver, não pode passar despercebido para o sujeito 

                                                
137 “'GANHAMOS, presidente', op. cit. 
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jornalista, investido do papel de analista de discurso, pois, em sua formação, é 

pertinente que compreenda como se produzem as diferentes narrativas de um 

acontecimento jornalístico.   

 A RBA, por seu turno, não dispõe de tantas opções de interatividade em sua 

página especial sobre a cobertura das eleições de 2014. A matéria, presente em nosso 

corpus, que trata do mesmo ponto de análise acima referido – a representatividade de 

Lula no processo eleitoral de 2014 – oferece apenas as opções de compartilhamento 

no Facebook e Twitter. Diferente da matéria da Folha, que apresenta hiperlinks, no 

lead, oferecendo um caminho a ser seguido para a leitura da matéria e, nos textos 

posteriores, novos hiperlinks, com imagens e sons, que complementam a cobertura 

das eleições e se interligam entre si, a reportagem da RBA nem mesmo abre espaço 

para a conversação no próprio site.  

No caso de uma possível repercussão da notícia produzida pelos metalúrgicos 

do ABC, somente com o uso das redes sociais será possível alguma conversação. Já 

o site da Folha, além de fazer uso de hiperlinks e multimídia, destina um espaço aos 

comentários. Todos esses “não-ditos”, característicos da forma como a página da 

RBA interage com o público, produzem sentido. A impossibilidade de discussão 

sobre o conteúdo da notícia, na página do grupo de comunicação da mídia sindical, 

bem como a limitação de compartilhamento em diversas redes sociais e a não 

utilização de recursos multimídia, interferem decisivamente nos gestos de 

interpretação dos sujeitos.   

Seguindo por esta linha de raciocínio, consideramos importante pensar o 

processo de apropriação decorrente do uso das ferramentas disponíveis nas páginas 

da RBA e da Folha, pois as interações, sobretudo, com a oferta de espaços de 

conversação, tornam-se fundamentais na concepção dos sujeitos como agentes 

sociopolíticos. Conforme nos diz Lemos (2001, p. 54), “a tecnologia deve tornar-se 

um instrumento fundamental de compartilhamento de experiências, de prazer estético 

e de busca de informação multimodal e multidirecional”.  

Para compreendermos se este objetivo pode vir a ser atingido, pela via 

discursiva, na referida página da RBA, é necessário considerar “a lacuna não 

programada pelo produtor/inventor, ou mesmo pelas finalidades previstas 

inicialmente pelas instituições” (LEMOS, 2001, p. 49). Remetemo-nos, assim, “ao 
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uso das ferramentas pelos atores através das interações que são expressas em um 

determinado tipo de rede social” (RECUERO, 2009, p. 103). Deixar que a mídia 

hegemônica se utilize com maior sucesso das variáveis que compreendem o 

ciberespaço, no âmbito de um acontecimento ciberjornalístico, é permitir que o 

pêndulo que regulariza o embate de forças, entre FDs antagônicas, aponte para a 

mídia comercial como o local em que existiriam maiores possibilidades de produções 

de sentido. Para não cairmos na cilada do pensamento funcionalista, que se baseia na 

premissa de que o uso da técnica se sobressairia ao caráter ideológico, enfatizamos 

que a única possibilidade de empreender um gesto de interpretação necessário a boa 

formação do sujeito jornalista está na realização de uma leitura não-linear do produto 

jornalístico.  

Esse exercício, ao nosso ver, possui um importante caráter contributivo para a 

área do jornalismo. Os estudantes de comunicação precisam saber diferenciar as 

diversas leituras que os grupos de mídia, inscritos em FDs antagônicas, fazem dos 

acontecimentos jornalísticos, pois, só assim, estarão desenvolvendo a habilidade 

reflexiva necessária para compreender o porquê de um acontecimento 

ciberjornalístico produzir um sentido e não outro no imaginário da maior parte da 

população.  

Da mesma forma que demonstramos não existir neutralidade na construção de 

uma informação de modo artesanal (convencional) – nas mídias impressa, 

radiofônica e televisiva –, no ciberespaço enfatizamos que a neutralidade é 

igualmente impossível. Isso se explica não apenas pelas considerações que fazemos a 

respeito do uso da interatividade, das opções de conversação e de compartilhamento 

de informações, mas, principalmente, pelos gestos de interpretação do próprio sujeito 

jornalista no momento em que “oferece” um determinado caminho – e não outro – ao 

leitor por meio de diferentes recursos multimídias e hiperlinks. 

4.2. Onde está o porta-voz no jornalismo contemporâneo?  

 Como pensar a figura do porta-voz, no âmbito do jornalismo contemporâneo, 

considerando o esvaziamento do real sentido da representatividade política? Para 

responder a essa questão e aprofundar nossa análise, da qual emergem outros 

elementos importantes para se conformar uma teoria discursiva do jornalismo, 

recorremos aos estudos de Zoppi-Fontana (1997).  
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Nas palavras da referida autora:  
a figura do porta-voz é definida como um funcionamento enunciativo de 
mediação da linguagem, como forma nova de enunciar a palavra política, 
através da qual um sujeito pertencente a um grupo, e reconhecido pelos 
outros integrantes como igual, destaca-se como centro visível de um nós 
em formação, que o coloca em posição de negociador potencial com o 
poder constituído (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 20) 

 Diante dessa definição, ressaltamos, desde já, que não estamos pensando o 

porta-voz como uma “voz de consenso”. Não se trata disso. Seria um movimento que 

nos engessaria, deixando-nos reféns do lugar comum. O que propomos, a partir dos 

estudos da autora citada, é uma reflexão acerca das mudanças ocorridas, sobretudo 

no século XXI, em termos de representatividade política, com o enfraquecimento da 

figura do líder político e o avanço da ideologia de mercado no seio do jornalismo. 

Podemos afirmar que, do nosso ponto de vista, embora, na prática, o dever do 

repórter seja servir de “mediador” entre os anseios da “sociedade” (do povo) e o 

“poder” (governo), nem todo sujeito jornalista constitui-se como porta-voz dos 

diferentes grupos de mídia.  

O sujeito jornalista concebido por nós como porta-voz é aquele que, na 

condição de negociador, ocupa um espaço privilegiado no jogo político. É ele que 

estabelece uma relação entre o poder político/econômico (proprietário e 

patrocinadores de um grupo de comunicação) e o público (o povo). O seu relato – 

que, na verdade, não lhe pertence, mas, sim, resulta de uma prática discursiva – será 

sempre uma construção simbólica, a qual é utilizada para que a sociedade não tome 

verdadeiramente a palavra. Isto é, o porta-voz, no jornalismo, nunca irá retomar de 

forma confiável – e fidedigna – “o dizer” que o público o delega. 

 Ao falar da contradição constitutiva da figura do porta-voz, Zoppi Fontana 

(1997, p. 77) alerta para a importância de pensarmos que o seu funcionamento 

enunciativo “é afetado pela inscrição do sujeito do discurso em diversas e 

conflitantes FDs a partir das quais ele enuncia”. Não podemos, portanto, falar do 

sujeito jornalista sem pensá-lo situado em uma dada conjuntura histórica, social e 

política. Ao ocupar lugares sociais no âmbito da vida privada, ele ocupa, também, 

diferentes posições-sujeito, muitas delas contraditórias entre si, mas que igualmente 

o determinam. No âmbito do discurso jornalístico brasileiro (DJB), como temos 

demonstrado, não é diferente. O sujeito jornalista pode identificar-se, ou não, com a 

forma-sujeito de uma das duas FDs que estão em conflito  
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(FDI e FDCI). Pode produzir sentidos diferentes, atuando em um mesmo grupo de 

comunicação (contraidentificar-se), ou ir trabalhar em outro que tenha posição 

divergente (desidentificar-se). Não há como definir essa relação a priori.   

É por isso que, considerando o papel da heterogeneidade do discurso e, 

consequentemente, as particularidades inerentes a todo processo discursivo, 

ressaltamos que o sujeito jornalista, ao estar na condição de editor de um veículo de 

comunicação, passa a ocupar o lugar social que melhor representa o que estamos 

chamando de porta-voz do DJB na contemporaneidade. Ele não fala apenas para o 

público (o povo), mas em nome de uma comunidade (jornalística), cuja função, como 

já dissemos, é servir de mediadora junto ao poder público (nas mais diferentes 

esferas governamentais). O editor estaria, desta forma, falando “em nome do 

público”; ou ainda, “em nome do interesse público”.  

Independente da matéria vir assinada, ou não, sempre haverá a edição. Das 

seis notícias da RBA que compõem o corpus da presente pesquisa, apenas uma – 

referente à repercussão da derrota de Aécio Neves (PSDB)138 – está assinada por um 

repórter. Mesmo assim, o veículo identifica a reportagem como: “especial para a 

RBA”. No caso da Folha, se dá o contrário, apenas duas não estão assinadas – são as 

que tratam, respectivamente, do acirramento da disputa eleitoral139 e da repercussão 

da vitória de Dilma Rousseff (PT).140 Esses aspectos, ao nosso ver, são indícios que 

apontam para o modo como o sujeito jornalista – e o sentido produzido pela matéria 

por ele reportada – se constituem, reciprocamente, em relação a uma dada FD.  

Ora, se, conforme temos sustentado, as FDs funcionam como espécies de 

matrizes destinadas à produção de sentidos – determinando o que pode/não pode ser 

dito –, tal produção de sentido será sempre inseparável de relações parafrásticas – 

interiores a essa matriz de sentido – que se constituem nas relações entre sequências 

diferentes pertencentes a uma mesma FD. Ao assinar uma matéria, o sujeito 

jornalista (repórter) é levado a crer que o texto por ele escrito – mesmo após o 

processo parafrástico de edição – o pertenceria e, consequentemente, manteria uma 

espécie de “sentido original”.  

Ora, se é correto afirmar que o sujeito jornalista, ao exercer a função de 

                                                
138 EM discurso curto, op. cit. 
139 NA disputa, op. cit. 
140 QUERO ser, op. cit.	
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editor, é quem mais se aproxima do papel de mediador entre o povo e o poder, 

também é importante dizer que esta liderança – invisibilizada ao grande público – se 

institui por meio da interpelação ideológica a partir da qual os enunciados se 

organizam. Por isso, dizemos que os sentidos produzidos, no jornalismo, independem 

não só da vontade do sujeito jornalista (repórter), mas do próprio sujeito jornalista 

enquanto editor. Não há controle possível sobre os enunciados que compõem uma 

matéria. As relações de paráfrase, proporcionadas pelo processo de edição das 

notícias, acomodam as diferentes sequências pertencentes a uma das FDs – FDI ou 

FDCI –, sem, com isso, deixar de responder, também, ao atravessamento do 

inconsciente.  

Ao caracterizar o papel social do sujeito jornalista como uma espécie de 

“árbitro” – um sujeito “dono de si e de seus atos”, “consciente de tudo que faz”, 

“intencional” e “imparcial” – os cursos de jornalismo, via de regra, o fazem a partir 

de uma determinada posição-sujeito. Não é por acaso que o Manual da Redação da 

Folha de São Paulo é uma das principais referências dos cursos de jornalismo em 

todo o país – como já dissemos no início desta pesquisa. Daí a necessidade de se 

pensar não só na posição-sujeito ocupada pelo profissional que atua em um dado 

veículo de comunicação – comercial ou sindical –, mas também dos professores de 

jornalismo – em sua maioria com pelo menos alguma experiência profissional. O 

“ensinamento” sobre como proceder no processo de “mediação” entre as demandas 

da sociedade (povo) e os compromissos dos governos, nos mais variados níveis 

(poder), será sempre o resultado de como uma determinada posição-sujeito relaciona-

se com o sujeito universal de uma das FDs em disputa no âmbito do jornalismo 

brasileiro (FDI e FDCI).  

Durante a sua formação, o sujeito jornalista é levado a crer que o principal 

objetivo de sua carreira é chegar à condição de editor de um veículo de comunicação 

– seja no rádio, na TV, no jornal, na revista ou em um portal de internet. Esse lugar 

social é o que mais confere status ao profissional da área. Porém, pouco se 

problematizou, até aqui, sobre a função discursiva dos editores – tomados, nesta 

pesquisa, como porta-vozes. O entendimento de que a notícia – e o consequente 

sentido por ela produzido – resultaria da simples decisão de um sujeito, eleito como o 

responsável por definir o que deve ou não ser publicado, revela-se não só 
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ultrapassado, mas, também, como já problematizamos, equivocado.  

Ao interpretar uma notícia – determinando ajustes, modificando o seu 

conteúdo, ou até mesmo, decidindo por não publicá-la – o sujeito jornalista, na 

função de editor (porta-voz), é afetado pelo funcionamento das formas de 

representação da temporalidade no discurso – “conjunto de formas linguísticas e 

funcionamentos enunciativos diversos que manifestam a categoria semântica ‘tempo’ 

na superfície discursiva” (ZOPPI-FONTANA, 1997, p. 144-145). Tais formas de 

representação, ainda segundo a autora (p. 145), atuam “como marcas ou indícios, na 

superfície discursiva, dos processos discursivos que determinam a constituição do 

sujeito do discurso num espaço específico de memória”. As notícias publicadas – em 

suas diferentes versões – não podem ser pensadas como o simples resultado de 

escolhas que decorrem de procedimentos técnicos, próprios da tão propalada “cultura 

profissional”.  

A relação tensa que os enunciados estabelecem com o interdiscurso específico 

do jornalismo brasileiro, sobretudo em períodos eleitorais, promovem relações de 

continuidade e ruptura dos processos cronologicamente definidos, pois se linearizam 

– como representação temporal – no intradiscurso. Assim, estamos indicando que as 

FDs informativa e contrainformativa coexistem – e estabelecem relações de 

dominância, contradição e sustentação – no interdiscurso. Conforme explica Zoppi-

Fontana (1997, p. 145), tal processo remete “a ação do interdiscurso como memória 

discursiva agindo sobre o intradiscurso na produção de diversos efeitos de memória 

nos enunciados”.  

 Seguindo por esta linha de raciocínio, Zoppi-Fontana (1997, p. 146) diz que é 

preciso diferenciar memória discursiva e efeito de memória: 
distinguimos, por um lado, as representações imaginárias que os sujeitos 
fazem do passado histórico, representações que não são nem individuais 
nem universais, mas que são múltiplas e estão relacionadas com as 
posições de sujeito estabelecidas em relação a diferentes FDs. É o que 
denominamos acima efeitos de memória e as formas de representação da 
temporalidade no discurso são um dos suportes materiais através dos 
quais eles se realizam. Por outro lado, distinguimos o conjunto de 
processos discursivos pelos quais se delimitam as diferentes FDs que 
atuam sobre os enunciados de um dado discurso: é o todo complexo com 
dominante das FDs, a partir do qual se produz o processo de determinação 
ideológica do(s) sentindo(s) dos enunciados.  

Conforme explicamos anteriormente – com base em Indursky (2011) –, a 

categoria de memória discursiva diferencia-se do interdiscurso na medida em que 
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não está relacionada a todos os sentidos presentes no discurso jornalístico brasileiro 

(DJB) – o que é próprio do interdiscurso –, mas sim aos sentidos que acabam por ser 

autorizados pela forma-sujeito no âmbito de uma das duas FDs que estamos 

estudando (FDI e FDCI). Ressaltamos que, ao observar o funcionamento da memória 

para além da forma-sujeito, considerando, também, como o(s) tempo(s) e espaço(s) 

imaginários participam da constituição do sujeito do discurso, Zoppi-Fontana (1997) 

nos ajuda a delimitar melhor as FDs informativa e contrainformativa.  

 É a partir desse processo que se faz visível o funcionamento discursivo 

através do qual se produz o que a autora chama de “ilusão de exterioridade” (efeito-

sujeito). Podemos dizer, assim, que, ao nos referirmos ao sujeito jornalista, ocupando 

a função de editor, estamos, na verdade, aludindo ao conjunto de “efeitos-sujeito”, 

produzidos pelas diferentes posições sujeito que se organizam no DJB, uma vez que 

a “ilusão de exterioridade” resulta da determinação deste discurso por FDs 

antagônicas. É, consequentemente, devido a esse processo, que chamamos a atenção 

para o fato de que o conceito de “porta-voz”, no DJB, precisa ser compreendido 

como correspondente ao “espaço semântico tenso e instável constituído pelo 

conjunto de relações do sujeito enunciador com as FDs que atravessam o seu 

discurso e que o constituem/interpelam como sujeito ideológico” (ZOPPI-

FONTANA, 1997, p. 49).   

 Esse olhar teórico-metodológico é fundamental para se repensar a figura do 

“editor” nas mais diferentes redações dos veículos de comunicação brasileiros. Com 

isso, conseguimos compreender que toda produção jornalística – texto, som, imagem 

e convergência de mídias – é um acontecimento próprio da linguagem, o qual, ao 

perpassar o interdiscurso, se produz por meio de um caráter sócio-histórico, marcado 

em um espaço de memória. É dessa forma, ao pressupormos a existência do 

interdiscurso – e a possibilidade de inscrição do sujeito jornalista em diversas e 

conflitantes FDs –, que desestabilizamos a ideia de que o sujeito jornalista, na função 

de editor, estaria isento de escolhas que não fossem meramente técnicas.  

      Da mesma forma que, anteriormente, afirmamos não ser possível pensar 

na figura do porta-voz como uma “voz de consenso”, enfatizamos, agora, que, no 

interior das próprias FDs (FDI e FDCI), existe a possibilidade de deslocamentos, os 

quais estão a nos indicar que o funcionamento enunciativo da figura do porta-voz 
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(editor), em qualquer redação, sempre estará sujeito ao efeito de ilusão de 

exterioridade. Segundo Zoppi-Fontana (1997, p.77), “é nos intervalos delimitados 

por esta dinâmica entre o mesmo e o diferente, que poderemos observar o efeito de 

ilusão de exterioridade”. Trata-se, para nós, do funcionamento discursivo que permite 

estabelecermos uma articulação entre o discurso jornalístico da mídia comercial 

(Folha) e o discurso jornalístico da mídia alternativa (RBA). Em ambos, a figura do 

editor (porta-voz) ocupa papel destacado e deve ser pensada, de modo particular, por 

meio da delimitação dos processos discursivos que estabelecem as diferentes 

posições-sujeito com as quais ele se identifica – enquanto sujeito jornalista – na sua 

relação com as FDs contraditórias que o determinam.  

 Tanto os editores dos veículos da mídia tradicional quanto da mídia 

alternativa, ao retrabalharem as matérias, mormente, em momentos de disputa 

político-eleitoral, acabam por delimitar o DJB a partir de uma relação tensa, que se 

estabelece entre as diferentes posições-sujeito que estão a se movimentar no âmbito 

das FDs informativa e contrainformativa. É a partir dessa relação de forças, própria 

do jornalismo brasileiro, que são definidos os movimentos de inclusão/exclusão do 

que será noticiado – teoria conhecida como “agenda setting”. Não se pode dizer, 

portanto, que o editor, na função de porta-voz do DJB, sempre ocupará a mesma 

posição-sujeito do repórter que escreveu a matéria, mas também é precipitado 

afirmar que ele tende a estar inscrito em uma posição contrária à do sujeito histórico 

de uma dada FD.  

 Assim, damos mais um importante passo em direção à formulação de uma 

teoria discursiva do jornalismo. No segundo capítulo da presente tese, explicamos, 

detalhadamente, como se dá a relação das diferentes posições-sujeito adotadas pelo 

sujeito jornalista (bom ou mau) na sua relação com a forma-sujeito de cada uma das 

duas formações discursivas que estamos trabalhando. Agora, nos vemos na 

responsabilidade de problematizar como a figura do editor interfere nas diferentes 

produções de sentido que emergem do DJB. Certamente, Folha e RBA se pretendem 

como representantes legítimos do “interesse público”, ou, dito de outro modo, ambos 

trabalham com uma ilusão de interlocução que lhes faz acreditar serem os legítimos 

interlocutores do jornalismo brasileiro.  

 As duas próximas sequências discursivas que trazemos à baila demonstram 
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como a representação do sujeito jornalista – ocupando a função de editor em grupos 

de mídia distintos – se constitui pelos diferentes efeitos-sujeito, os quais, por sua vez, 

interferem nos efeitos de sentido do DJB, por meio de processos discursivos 

contraditórios.  

 

sdr 24 (FDI)  

 

(e34) Título da matéria: ‘Ganhamos presidente’, diz Dilma a Lula após resultado 

 

(e35) Trecho da matéria: É a 3º vez que os brasileiros dão novo mandato a um presidente 

 

 O primeiro enunciado que compõe a sdr 24 – (e34) – deve ser pensado em 

conjunto com a sdr 23141 – lead da referida matéria.  A utilização do pronome de 1º 

pessoa do plural (nós), no título da notícia da Folha, remete ao ex-presidente Lula e a 

então presidenta, reeleita, Dilma Rousseff. Seriam eles – Dilma e Lula – que teriam 

ganhado as eleições e estariam a comemorar. Quando analisamos, na sequência, a 

superfície discursiva do lead – [...] a presidente comemorou a vitória com o ex-

presidente Lula e ministros no Palácio do Alvorada – podemos observar que o (nós) 

também poderia incluir os ministros do governo. Assim, além de Dilma e Lula, os 

ministros também estariam comemorando a vitória. No entanto, em momento algum, 

a Folha expressa que os brasileiros – em sua maioria, conforme o resultado das urnas 

– também estariam comemorando a vitória. Esse apagamento da figura do povo 

brasileiro, na comemoração, por parte do editor da matéria, produz um sentido de 

que a vitória seria apenas de Lula, de Dilma, do PT e dos partidos que, então, 

compunham o governo.  

   “Os brasileiros” só passam a ser lembrados em um pequeno trecho da 

matéria, conforme demonstra o segundo enunciado da sdr 24 – (e35) –, a partir do 

uso da primeira pessoa do plural (eles). Seriam (eles) – os brasileiros que confiam na 

reeleição – a dar um novo mandato para a presidenta, embora não exista nenhuma 

referência direta à celebração do povo, durante o processo de mediação realizado 

pelo editor. O uso dos pronomes, com o apagamento do sentido de que houve 

                                                
141 Analisada, inicialmente, na página 177 da presente pesquisa. 
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comemoração da maior parte dos brasileiros após a divulgação do resultado, 

funciona como um ponto de irrupção, na superfície discursiva do DJB, o qual 

podemos melhor problematizar ao estabelecer uma relação de comparação com a 

próxima sequência discursiva.  

Ao observarmos a sdr 25, percebemos um conflito, no campo da 

representação imaginária do sujeito jornalista, pois, ao ocupar a função de editor 

(porta-voz) em FDs antagônicas, tal sujeito está a instaurar uma colisão entre elas. 

 

sdr 25 FDCI142 (grifos nossos) 

 

(e36) Título da matéria: Lula afirma que país ‘aprendeu a valorizar a democracia’ 

 

(e37) Matéria na íntegra:  
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou por volta das 10h15 no bairro Assunção, em 
São Bernardo do Campo, acompanhado de sua esposa, Marisa, do prefeito de São Bernardo, 
Luiz Marinho, e de Alexandre Padilha. Foi montado um corredor com grades para facilitar a 
passagem do ex-presidente entre apoiadores. Lula cumprimentou um por um, demorando 
alguns minutos para entrar na sessão eleitoral. Em rápida entrevista concedida, Lula afirmou 
que o país "aprendeu a valorizar" a democracia. "A Dilma tem o povo brasileiro e grande 
parte da sociedade ao lado dela, por isso acredito que não haja nenhum reacionário 
tentando truncar o mandato como aconteceu com Getúlio Vargas." O petista falou que a 
reeleição de Dilma com uma pequena diferença de votos não seria um retrocesso da 
democracia. "O que há de grave é que o discurso é muito semelhante. Se vocês, da imprensa, 
lessem o livro do [Franklin] Roosevelt (ex-presidente dos EUA), quando ele começou a fazer 
o 'new deal', vocês iriam perceber que os republicanos o tratavam da mesma forma que o 
Aécio tratou a Dilma", comparou. A candidata petista Dilma Rousseff, sucessora de Lula, 
está na frente nas últimas pesquisas eleitorais. A pesquisa Datafolha de ontem (25) mostra 
Dilma com 52% das intenções de voto e o tucano Aécio Neves com 48%. 
 

 Diferente do que ocorreu com a cobertura realizada pela Folha, a matéria da 

RBA que melhor aborda a representatividade de Lula no processo eleitoral de 2014, é 

anterior ao resultado das urnas. Após a vitória de Dilma, a página destinada à 

cobertura das Eleições 2014, não trouxe nenhum destaque à comemoração, como foi 

feito pela Folha. Pelo contrário, a “opção” do editor da RBA – considerando a 

interpelação ideológica a qual está sujeito – foi por enfatizar a cobrança das centrais 

sindicais e movimentos sociais classistas por uma necessidade de guinada à esquerda 

                                                
142  LULA afirma que país 'aprendeu a valorizar a democracia'. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/lula-afirma-que-pais-aprendeu-a-valorizar-a-
democracia>. Acesso em: 23 mar. 2017.  
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por parte do governo.143 O apagamento, nesse caso, se deu em relação à figura do ex-

presidente Lula, após a confirmação do resultado nas urnas. Conforme 

demonstramos nos dois enunciados da sdr 25, Lula foi destaque da RBA somente em 

uma matéria que descreve sua ida às urnas, no dia em que ocorreu a votação do 

segundo turno (26 de outubro de 2014).  

Estamos apresentando a notícia na íntegra justamente para que seja possível 

compreender como a RBA apenas reproduz o discurso de Lula com a notícia em 

questão. Neste caso, o ex-presidente ocupa o lugar do próprio editor (porta-voz), pois 

estabelece a mediação entre o poder (governo petista) e o público (povo/eleitor). 

Enquanto ex-presidente e liderança sindical, Lula passa a enunciar a partir da função 

de porta-voz (editor) da RBA, pois ocorre um deslocamento discursivo que o coloca 

no papel de sujeito jornalista do veículo de comunicação da mídia sindical. O foco de 

atenção da notícia, portanto, está todo na declaração de Lula. Desse modo, podemos 

afirmar que “ele” (o ex-presidente Lula) já não fala mais apenas em nome do partido, 

mas sim em nome do povo e, ainda, em nome da própria RBA – conforme 

demonstram as seguintes passagens: o país ‘aprendeu a valorizar a democracia’, “a 

Dilma tem o povo brasileiro e grande parte da sociedade ao lado dela” (sdr 25). 

Considerando que Lula estaria retomando sua posição de mediador entre o 

poder constituído (governo) e o povo que representa (eleitores), compreendemos que 

este sujeito também enuncia para um público mais heterogêneo dentro do próprio 

espectro da esquerda (que costuma acompanhar a mídia alternativa). Isso se dá não 

só no sentido de aproximar setores da esquerda descontentes com a política de 

alianças levada a cabo pelo PT, mas, sobretudo, de modo a retomar o papel de 

mediador que esteve apagado do “dizer” do sujeito enunciador Lula por ocasião da 

sua ascensão à presidência. Uma das formas encontradas para tal intento – mesmo 

que não programada e intencional – foi o deslocamento discursivo possível no 

âmbito do DJB, que é constituído pelo embate entre FDs antagônicas.  

Assim, ao pensarmos o conceito de porta-voz, no âmbito de um estudo 

discursivo do jornalismo, acreditamos ser possível estabelecer um movimento que 

auxilia na melhor compreensão da teoria e da prática desta atividade profissional. 

                                                
143  REELEIÇÃO de Dilma coloca PT frente a bifurcação histórica. Disponível em: 
<http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/reeleicao-de-dilma-coloca-pt-frente-a-bifurcacao-
historica-7858.html>. Acesso em: 25 mar. 2017.  
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Isso se dá não só pela necessidade de desmistificação de alguns conceitos – como 

acabamos de demonstrar em relação ao idealismo que cerca a figura do “editor” –, 

mas, também – e fundamentalmente –, pelo olhar que lançamos sobre a própria 

noção de sujeito jornalista. 

4.3.  Das fontes oficiais à ausência de líderes 

 Ao longo da presente pesquisa, podemos perceber a impossibilidade de 

pensarmos as posições-sujeito como categorias fixas. Por isso, enfatizamos que é 

incorreto associar uma posição-sujeito à imagem de um jornalista – de carne e osso –

, que estaria agindo, de modo intencional, pronto para ter “suas produções” 

dissecadas pela lente do pesquisador (analista). Da mesma forma, a noção de “fonte 

jornalística”, já abordada neste trabalho, sobretudo no terceiro capítulo, precisa ser 

aprofundada. Afinal, as posições-sujeito se materializam através dos saberes de uma 

dada formação discursiva – FDI ou FDCI – que o sujeito jornalista mobiliza ao 

enunciar.  

 Quando tratamos da relação entre o sujeito jornalista e o que chamamos de 

“sujeito fonte”, evidenciamos que sua definição resultaria do deslocamento do 

conceito de “fonte especializada” (SCHMITZ, 2011) para o âmbito da teoria do 

discurso. Esse movimento teórico, pormenorizado anteriormente, nos permite, a essa 

altura, considerar outros aspectos relevantes para a formação jornalística. Assim, ao 

invés de conceituar as fontes sob uma mirada cartesiana, como faz Wolf (1985, p. 

1999), ao defini-las como “pessoas que o jornalista observa ou entrevista”, sugerimos 

pensá-las, também, como sujeitos discursivos; isto é, como posição. Conforme 

estamos observando, a ausência de líderes, na atual conjuntura política do país, tem 

aberto as brechas necessárias à reformulação da dinâmica produtiva que se estabelece 

nas redações dos grupos de comunicação brasileiros. Precisamos ter em mente que, 

na medida em que as “fontes oficiais” mudam de posição-sujeito, no interior de uma 

mesma FD, ou quando migram para uma FD antagônica, mudam-se, também, os 

sentidos. 

 O jornalismo assumidamente partidário, que fez história no século XIX – 

como já pontuamos –, não carecia de uma “rede de contatos” para, ideologicamente, 

produzir um sentido político ou negá-lo. Tal atividade se caracterizava pelo viés 

político-partidário justamente porque se fundamentava nos recortes de classe 
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estabelecidos pelos líderes revolucionários. Ocorre que, hoje, no Brasil, com a 

hegemonia da informação/propaganda, o olhar predominante, na academia – mesmo 

o crítico –, aponta para o entendimento de que os sujeitos (jornalista e fonte) 

ocupariam posições fixas no processo de interlocução. Dessa forma, os profissionais 

da área são induzidos a negligenciar aspectos que julgamos decisivos para a 

compreensão da produção de sentidos.  

Já ressaltamos que a fonte especializada (ou sujeito fonte) é recorrentemente 

utilizada para dar credibilidade ao produto jornalístico, mesmo que esta prática não 

seja adotada de forma consciente pelos diferentes grupos de comunicação. Em certos 

casos, inclusive, é bom ressaltar, essa tendência acaba por levar a uma contradição 

estruturante. Afinal, a mídia dita alternativa deveria tentar se diferenciar da mídia 

tradicional não apenas em conteúdo e formato, mas, principalmente, no modelo de 

concepção, o qual incluiria, por exemplo, a preferência por “fontes populares” e não 

por “fontes especializadas”. 

 Não podemos, com isso, pensar que o sujeito jornalista transmite uma 

informação de modo linear. Da mesma forma que o sujeito jornalista procura 

determinadas fontes (como ocorre no processo de interlocução junto ao um sujeito 

fonte/especialista) é também “procurado” (pautado) por elas. Mesmo que as fontes 

especializadas, populares, empresariais, institucionais e oficiais – só para ficar em 

algumas das mais importantes – pertençam, todas, ao mesmo grupo (SCHMITZ, 

2011), apenas algumas delas podem ter acesso mais facilmente aos sujeitos 

jornalistas e, de modo mais específico, aos porta-vozes (editores). É o que ocorre, 

comumente, na relação dos veículos de comunicação com as chamadas “fontes 

oficiais”, ou seja, aquelas que detêm o poder político-econômico. 

Salientamos que, embora pudéssemos tratar separadamente de “fontes 

oficiais” e “fontes empresariais” – devido às muitas classificações utilizadas na área 

do jornalismo –, optamos por tomá-las em conjunto. Isso porque, ao levarmos em 

conta a conjuntura política das Eleições de 2014, no Brasil, percebemos que esta 

divisão não se mostraria produtiva. A íntima relação entre as classes política e 

empresarial é suficiente para nos ajudar a entender como a maior parte da classe 

política brasileira – e, por consequência, a maior parte da classe jornalística – se 

tornou mera representante dos interesses de distintos setores do mercado. Dentre as 
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maiores bancadas presentes, hoje, no Congresso Nacional, estão: a bancada ruralista; 

a bancada das empreiteiras e construtoras; a bancada da bala; e a bancada evangélica 

(também considerada como negócio).  

Ao encaminharmos nosso último movimento de análise sobre as notícias que 

compõem o corpus desta pesquisa, verificamos, portanto, a importância de não 

deixar passar um aspecto fundamental que percebemos emergir a partir do embate de 

forças entre as duas FDs antagônicas que atuam no seio do jornalismo brasileiro 

contemporâneo. Como poderíamos imaginar, no caso das matérias produzidas pela 

RBA, existe o uso de fontes oficiais que, em 2014, seriam ligadas ao então governo 

Dilma (PT). Já do lado da Folha, ocorre exatamente o oposto. Existe uma maior 

prevalência de fontes oficiais que, enquanto o PT estava no poder, situavam-se na 

oposição. Com efeito, os sentidos produzidos por ambas – em diferentes reportagens 

– majoritariamente acabam por negar o espaço ao contraditório; ou ainda, indicam 

um processo que é próprio do silenciamento (ORLANDI, 2007).  

Interessa-nos, pois, neste momento em que estamos delimitando os últimos 

elementos constitutivos para a proposição de uma teoria discursiva do jornalismo, 

retomar a breve explanação que fizemos a respeito do silêncio, mas observando-o, 

desta vez, enquanto política do sentido. Esta distinção entre silêncio fundador – 

abordado no segundo capítulo desta pesquisa – e a política do silêncio, mesmo que 

sem a pretensão de separá-los categoricamente, indica um procedimento analítico 

extremamente significativo para o campo do jornalismo. Conforme explica Orlandi 

(2007, p. 73), “a política do silêncio se define pelo fato de que ao dizer algo 

apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em uma 

situação discursiva dada”.  

Vejamos, a seguir, como a compreensão sobre as múltiplas possibilidades de 

sentido que se apresentam a partir do recorte produzido entre o que “se diz” e o que 

“não se diz” é fundamental para a formação do sujeito jornalista. Nas duas 

reportagens que tratam do primeiro ponto de análise desta pesquisa – referentes à 

nova composição do Congresso Nacional –, RBA e Folha acabaram por construir 

informações relacionadas a um mesmo tema de modo a utilizar fontes oficiais, que, 

enquanto sujeitos do discurso, estão “interditadas” a se inscreverem em uma ou outra 

formação discursiva. É o caso tanto do então ministro das Relações Institucionais, 
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Ricardo Berzoini (PT), que foi a única fonte oficial utilizada para a construção da 

matéria da RBA que trazemos, novamente, para análise,144 quanto dos parlamentares 

Mendonça Filho (DEM) e Agripino Maia (DEM), que estavam na oposição, e foram 

consultados como fontes oficiais para a reportagem da Folha.145  

A sequência discursiva que apresentamos, abaixo, demonstra como a matéria 

da RBA, ao ser construída apenas com base no que diz o então ministro do governo 

Dilma, não permite que “se diga” o que “poderia ser dito” na conjuntura das Eleições 

de 2014, no Brasil. De acordo com Orlandi (2007, p. 76), ao ter interditada sua 

inscrição em outra formação discursiva, “a identidade do sujeito é imediatamente 

afetada enquanto sujeito-do-discurso”. Isso se dá porque tal identidade “resulta de 

processos de identificação segundo os quais o sujeito deve-se inscrever em uma (e 

não em outra) formação discursiva para que suas palavras tenham sentido” (p. 76).  

 

sdr 26 FDCI (grifos nossos) 

 
Frente ao crescimento das bancadas conservadoras, como ruralistas, militares e evangélicos, 
e perda de representação dos trabalhadores no Congresso, o ministro aposta na pressão 
popular e pede maior atuação dos movimentos sociais e, em especial, do movimento 
sindical (ELES). "Setores conservadores que avançaram nessas eleições, evidentemente, são 
também sensíveis quando há uma movimentação expressiva da sociedade civil, 
especialmente dos trabalhadores” (ELES), advoga o ministro. Para os desafios para a 
economia, Berzoini acredita que "o fundamental é termos (NÓS) uma mudança mais 
profunda que permita ao Brasil preservar e disputar novos empregos", ressaltando a 
importância da busca por maior competitividade visando à ampliação da participação dos 
produtos brasileiros no comércio internacional. Contudo, ressalva o ministro, "temos um 
problema grave, que é o fato de termos parte do mundo em recessão, parte estagnada" 
(NÓS). 

 

O sujeito jornalista da RBA, ao ocupar a mesma posição-sujeito do então 

ministro Berzoini (P1FDCI), na formação discursiva contrainformativa, concede a 

palavra à fonte oficial. Isso se dá, justamente, porque já está configurado, por meio 

de uma censura prévia, o que do dizível não deve (não poderia) ser dito quando a 

fonte oficial do governo fala à Rádio Brasil Atual. Tal censura, que se manifesta na 

relação de interlocução entre o sujeito jornalista da RBA e o então ministro do 

governo Dilma, é o que Orlandi (2007) identifica como a interdição do dizer. Assim, 

ao “deixar de dizer” o que “poderia dizer”, Berzoini, enquanto sujeito do discurso, 
                                                
144 EM RESPOSTA, op. cit.  
145 PAÍS rachado, op. cit. 
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demonstra estar inscrito na posição-sujeito que se identifica com o sujeito universal 

da formação discursiva contrainformativa (P1FDCI).  

Neste caso, existe a aceitação por parte do RBA de que Berzoini – enquanto 

representante do governo Dilma – poderia falar para o público, mas não em nome do 

público majoritário deste grupo de comunicação, que é composto por militantes de 

movimentos sociais – e sindicalistas, de modo particular –, mas nem todos petistas 

ou cutistas. Tanto é assim, que a notícia em questão (sdr 25) produz um efeito de 

sentido em que se instala um anti-implícito, “este sendo o sentido a se descartar do 

dito” (ORLANDI, 2007, p. 73). É desse modo que a RBA silencia o impacto negativo 

que a política de alianças dos governos Lula e Dilma trouxe para a esquerda 

brasileira, de modo geral, e convoca os trabalhadores a se organizarem contra os 

retrocessos que já estavam no horizonte antes mesmo da composição do Congresso, 

em 2014.  

O uso dos pronomes “nós” e “eles” – destacados na sdr 25 – para diferenciar 

o “governo” e os “movimentos sociais” (sindicalistas de modo especial), trabalha no 

limite do dizer da formação discursiva contrainformativa. Conforme explica Orlandi 

(2007), é nesse nível que atua o silêncio constitutivo, “o conjunto do que é preciso 

dizer para não dizer” (p. 74). No caso específico do discurso do então governo 

petista, por meio da RBA, “é preciso dizer” que somente com “pressão popular” e 

“maior atuação dos movimentos sociais” torna-se possível pressionar o Congresso 

para aprovar uma reforma política capaz de barrar medidas antipopulares. Isso “para 

não dizer” que não havia força nem coragem política por parte do PT para por um 

ponto final na aproximação do governo com setores da burguesia agrária e industrial. 

Aqui, ao nosso ver, estamos diante de uma denegação discursiva (INDURSKY, 

1990). Tal fenômeno, já abordado na presente pesquisa, manifesta-se por meio da 

modalidade negativa; isto é, embora o sujeito jornalista pudesse dizer que o PT não 

rompeu com as forças conservadoras, acaba por negá-lo.  

No caso da matéria da Folha, que também julgamos necessário retomar, 

podemos observar como o silenciamento pode estruturar-se de formas diferentes, 

mesmo que continue atuando no âmbito da política do silêncio.  
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sdr 27 – FDI (grifos nossos) 

 

País rachado se refletirá no Congresso Nacional 
A dificuldade de Dilma Rousseff (PT) para se reeleger neste domingo (26) tende a ter 
desdobramentos em sua relação com o Congresso pelos próximos quatro anos. Oposicionistas 
ressaltam os reflexos do "país rachado" e preveem temperatura alta devido aos acordos de 
delação premiada do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto 
Costa que sugerem o envolvimento de congressistas com o esquema de desvio de recursos da 
Petrobras. "Há um clima de radicalismo, a campanha de Dilma dividiu o país, rachou no 
meio. E com o escândalo da Petrobras, teremos tempos turbulentos", afirma o líder da 
bancada do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE). "A oposição sai muito fortalecida. O 
resultado mostra que o PT está em contagem regressiva", reforçou o senador Agripino 
Maia (DEM-RN), coordenador da campanha de Aécio Neves (PSDB). Do lado 
governista, o discurso é o de que passado o acirramento de ânimos da eleição, a petista deve 
trabalhar pelo distensionamento. "A oposição será cerrada, mas a presidente terá respaldo 
para construir uma base de apoio que não seja um toma lá dá cá", afirmou o líder da 
bancada do PT no Senado, Humberto Costa (PE). 

 

O não uso das aspas para dar o crédito do que é dito, na manchete, aos líderes 

da oposição ao governo petista, silencia o fato de que este diagnóstico partiu de 

parlamentares que, à época, estavam em um lado oposto ao do governo Dilma. Como 

vimos no segundo capítulo desta pesquisa, ao tratar da chamada heterogeneidade 

mostrada (AUTHIER-REVUZ, 2004), mesmo ao não colocar aspas na estimativa 

realizada pelos oposicionistas, logo no título, a Folha não deixa de inscrever um 

“outro” (a oposição) no seu discurso. O que acontece, nesse caso, é que, como a 

aparição não se mostra de forma explícita, na materialidade da língua, a 

heterogeneidade apresenta-se sem estar marcada.  

Chamamos a atenção para este aspecto do funcionamento discursivo da 

reportagem produzida pela Folha salientando que, por inscrever-se na FDI, embora o 

grupo de comunicação da família Frias realize um processo de apagamento de 

sentidos semelhante ao posto em prática pela RBA, o faz em sentido oposto; ou seja, 

descartando sentidos possíveis, mas indesejáveis, nesta situação discursiva. Para 

melhor compreender esse processo, basta considerarmos que as duas fontes oficiais 

da então oposição – Mendonça Filho (DEM) e Agripino Maia (DEM) – se obrigaram 

a dizer que o “país estava rachado” e que “o PT estava em contagem regressiva” para 

não dizer que eles mesmos poderiam vir a ser implicados, gravemente, em 

escândalos de corrupção. E foi o que realmente aconteceu. O primeiro, hoje na 

condição de ministro da Educação do governo Temer (PMDB), teve seu nome citado 
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na lista da Odebrecht, por supostamente ter recebido R$ 100 mil reais em vantagem 

indevida, durante a campanha eleitoral de 2014.146 Já o segundo, teria auferido R$ 1 

milhão de reais a pedido do senador Aécio Neves (PMDB), em 2014, segundo 

delação de Marcelo Odebrecht ao Ministério Público Federal (MPF), em abril de 

2017.147  

Diante do exposto, julgamos necessário que os estudantes de jornalismo – e, 

consequentemente, os profissionais da área – consigam compreender mais este 

aspecto da produção da linguagem. A política do silêncio atua como um efeito de 

discurso, que, por sua vez, instala anti-implícitos, nas reportagens de Folha e RBA, 

descartando sentidos do que é “dito” por ambos. Ao entender esse processo – em que 

se diz corrupto o grupo político adversário para não se dizer corrupto a si mesmo –, o 

profissional da área do jornalismo teria de fugir ao consenso – por vezes, ingênuo – 

de que as fontes oficiais apenas fornecem os materiais necessários para a construção 

de uma notícia. Afinal, elas não “correspondem melhor do que as outras a essas 

necessidades organizativas das redações”, como afirma Wolf (1985, p. 202), e sim 

ocupam posições-sujeito que passam a se produzir no exato momento em que o 

sujeito jornalista recorre ao interdiscurso. 

 A postura de credulidade quase religiosa, diante das fontes oficiais, se dá 

pelo fato de que, na mística do jornalismo tradicional – em suas mais variadas 

vertentes teóricas –, costuma-se tomar tais fontes (políticos, por exemplo), como 

sujeitos que estariam imóveis em suas posições de prestígio. Por ocuparem essa 

posição, o jornalista deveria, consequentemente, presumi-las mais credíveis. Do 

ponto de vista das teorias do jornalismo convencionais, as fontes oficiais não 

poderiam permitir-se mentir abertamente “porque são também consideradas mais 

persuasivas em virtude de as suas ações e opiniões serem oficiais” (WOLF, 1985, p. 

202).  

Ocorre que para aceitar tal conceituação teríamos de nos negar a enxergar o 

caráter heterogêneo – e, portanto, móvel – do que, nesta pesquisa, estamos tomando 

                                                
146 Há indícios de que o ministro da Educação tenha recebido propina, diz Janot. Folha, junho de 
2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1782969-ha-indicios-de-que-o-
ministro-da-educacao-recebeu-propina-diz-janot.shtml>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
147 JOSÉ Agripino teria recebido R$ 1 milhão da Odebrecht a pedido de Aécio Neves. Agora-RN, 
abril de 2017. Disponível em: <http://agorarn.com.br/politica/jose-agripino-teria-recebido-r-1-milhao-
da-odebrecht-pedido-de-aecio-neves/>. Acesso em: 19 abr. 2017. 
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como fontes jornalísticas. Ao pensarmos as fontes oficiais como posições (que não 

existem a priori), podemos enxergar que a notícia se produz, justamente, no 

momento da constituição dos efeitos de sentido. Desse modo, quando o sujeito 

jornalista recorre a uma fonte oficial – como um ministro, deputado ou senador que 

tenha maior afinidade ideológica para com o veículo em que ele trabalha – não só o 

faz a partir de uma determinada posição-sujeito, como encontra, no processo de 

interlocução, um sujeito (tomado como fonte) que realiza processo idêntico.   

Como as fronteiras entre as FDs são móveis, um político que, em determinada 

conjuntura, ocupava uma determinada posição-sujeito, no âmbito de uma dada FD, 

pode, em determinada circunstância, migrar para outra FD, até mesmo antagônica. 

Daí a importância de não se tomar uma fonte oficial como uma “referência de 

autoridade”, como propõe Wolf (1985). As duas fontes oficias, ligadas à oposição, 

que foram utilizadas pela Folha para embasar a matéria que tratou da nova 

composição do Congresso Nacional, mostraram-se, posteriormente, desacreditadas 

para emitir qualquer juízo de valor em relação a um governo que esteja sendo 

investigado em escândalos de corrupção. Esse engessamento, provocado pela 

conceituação de que as fontes – humanas ou materiais (como as agências de notícia) 

– para serem credíveis necessitam, tão somente, enquadrar-se em categorias 

articuladas de maneira mecânica e rígida, não dá conta da complexidade que envolve 

o mundo da produção jornalística. 

Do nosso ponto de vista, as análises das sequências discursivas, aqui 

apresentadas, desestabilizam as “certezas da profissão”, que andam de mãos dadas 

com o uso dos critérios de noticiabilidade. É esta perspectiva, mesmo quando tomada 

de forma crítica, que cria a ilusão de que para não incorrer nos erros da chamada 

“grande mídia”, os grupos de comunicação ditos alternativos, deveriam virá-los do 

avesso. No entanto, em sua maioria, como demonstra o caso da RBA, as experiências 

contra-hegemônicas acabam por incorrer nos mesmos erros estruturantes da mídia 

dominante. Não conseguem colocar-se acima – ou além – das “regras” impostas por 

um modelo de se conceber a atividade jornalística como resultado de um processo 

automatizado. A “opção” da RBA por fontes oficiais ligadas ao PT (então no 

governo), em detrimento da “opção” da Folha por fontes oficiais ligas a partidos 

conservadores, como o DEM ou o PSDB (então na oposição) em nada modifica a 
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lógica determinista de que o sentido contrário – e, ao juízo de cada um desses 

veículos, o mais “justo” e “verdadeiro” –, emergiria naturalmente.  

Conforme temos demonstrado, não é tão simples assim. As formações 

ideológicas, que sustentam o efeito de escolha das fontes oficiais que irão dar “o 

tom” da matéria, precisam ser pensadas. Um jornalista capaz de compreender que 

não é possível se “dizer tudo” com uma matéria, certamente será um profissional 

mais atento ao que deve dizer e o que deve silenciar, levando em conta a 

impossibilidade de se dizer algo sem apagar algum outro sentido. Essa compreensão, 

ao nosso ver, é fundamental, primeiramente, para eliminar de vez qualquer suspeita 

de que é possível estar em todos os lugares, visualizar a todas as formas de 

representação e, indiscriminadamente, trazer um “relato fiel” do fato. Mas, também, 

é importante porque propõe ao profissional da área o desafio ético de se colocar no 

lugar do público (enquanto mediador do interesse desse público), mesmo sabendo 

que, por fim, a última palavra será dada pelo porta-voz (editor) do veículo de 

comunicação. 

Aliás, se, em sua formação, o sujeito jornalista passar a enxergar-se para além 

de um ser dotado de saberes e poderes que lhe parecem inerentes à profissão que 

escolheu, passando a enxergar-se enquanto sujeito do discurso, que, ao mesmo 

tempo, está sujeito e é sujeito do seu dizer, talvez, no futuro, tenhamos profissionais 

mais bem preparados para exercer a função de porta-voz, ocupando um lugar que, 

atualmente, parece esvaziado de sentido. As lideranças políticas, de hoje, ao que tudo 

indica, perderam lugar para a ideologia de mercado. Não mais importam os seres de 

carne e osso, e sim os seres que, ao investirem-se da condição de porta-vozes de uma 

perspectiva de mundo fundamentada na ilusão egoísta do mérito e na indigna posição 

de defesa dos interesses das grandes corporações, conseguem vender ao conjunto da 

população a defesa de interesses privados como se fossem coletivos.  

 É por isso que ressaltamos a necessidade de pensarmos nas fontes oficiais 

enquanto posições-sujeito. A ausência de líderes abre um abismo conceitual em 

relação ao que o jornalismo vivenciou – mesmo sem o mesmo furor dos séculos 

XVII e XVIII – nos anos anteriores à chegada de Lula ao poder. Este, quiçá, 

represente a última grande liderança política que, na condição de mediador entre os 

anseios do povo e o poder de Estado, soube exercer a função de porta-voz tal qual a 
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concebemos ante o jogo político. Conforme demonstramos no tópico anterior, nada 

impede que ele próprio volte à cena, por meio dos grupos de comunicação que se 

inscrevem na FDCI, como a RBA, tornando a assumir a função que, anteriormente, 

ocupava. Contudo, é importante dizer que, se evidenciamos uma ausência de líderes, 

na atual conjuntura, também presenciamos um descrédito das “fontes oficiais”, 

abrindo cada vez mais o espaço para que o sujeito jornalista, investido na condição 

de editor, tome para si o papel de porta-voz.  

4.4. Algumas contribuições discursivas para a formação do jornalista 

 Não temos dúvida de que o dever de todo trabalho científico é dar um retorno 

para a sociedade. Sabemos que este é um desafio e tanto, mas, como diria o escritor 

Eduardo Galeano, é preciso tentar alcançá-lo, mesmo que seja enquanto utopia. É 

assim que nos sentimos a cada novo tópico desta tese de doutorado. Aproximamo-

nos dois passos do nosso objetivo e a esperança em deixar algumas linhas que 

colaborem para a formação do jornalismo parece afastar-se dois passos. Então, vem à 

nossa mente, parafraseando Galeano, o questionamento sobre a verdadeira serventia 

desta tese de doutorado. Respondemos, sem titubear, que ela serve exatamente para o 

que fizemos até aqui: para caminhar. Cada análise desenvolvida, cada passo em 

direção a possíveis contribuições discursivas para o processo de formação 

jornalística, no Brasil, tem como horizonte a práxis social.  

 Tudo aquilo que, aqui, problematizamos resulta, portanto, de um processo 

dialético, cujo movimento constante entre teoria e prática não pode ser 

menosprezado. O próprio entendimento inicial de que o jornalismo deve ser 

compreendido como discurso – em nosso caso, o discurso jornalístico brasileiro 

(DJB) –, embora não seja inédito, merece maior cuidado e atenção. Foi por meio de 

gestos de interpretação que, desde o início, passamos a mobilizar o nosso corpus. Tal 

viés teórico-metodológico orientou a direção tomada e, consequentemente, os 

sentidos que emergiram com as análises. Ao adotarmos essa postura científica, 

procuramos lançar um olhar próprio da análise de discurso pecheuxtiana sobre 

noções fundamentais para a formação do sujeito jornalista brasileiro.  

É o caso do conceito de notícia, uma vez que, partindo dos estudos de 

teóricos de renome na área – como Nelson Traquina, Mauro Wolf, Nilson Lage, 

Cláudio Abramo e Adelmo Genro Filho –, acabamos por desenvolver uma 



	 199	

formulação própria. Conforme explicitamos no terceiro capítulo desta tese de 

doutoramento, o conceito de notícia, sob a perspectiva que adotamos, remete a um 

processo no qual uma dada posição-sujeito, no interior de uma determinada formação 

discursiva, aciona a memória discursiva. Julgamos fundamental reforçar este 

primeiro ponto teórico, pois, com ele, provocamos estudantes, pesquisadores e 

profissionais da área a pensar como os gestos de interpretação mostram-se 

intrinsecamente ligados ao fazer jornalístico.  

Cada gesto, obviamente, conforme demonstramos com as análises do nosso 

corpus, assinala o posicionamento político-ideológico dos diferentes veículos. É 

necessário levar em conta que aquilo que é perceptível (ou não) para um determinado 

sujeito jornalista (investido na condição de analista) e/ou para seus interlocutores 

(editor, fontes ou público em geral) determinará a produção de sentidos. Estamos 

afirmando, com isso, que para formar-se em jornalismo e, a partir daí, exercer com o 

mínimo de consciência ética a profissão, é importante compreender esse processo 

enquanto prática discursiva e não meramente textual.  

A lógica fordista, inerente às redações brasileiras, não é muito convidativa à 

reflexão, mas, mesmo em sua dinâmica rígida, possibilita que se abram brechas, mais 

ou menos móveis, com as quais o jornalista pode aprender a identificar não só a sua 

posição-sujeito, diante da cobertura de um fato, como também as posições-sujeito de 

seus interlocutores. Esse é um segundo ponto a ser considerado. Mais do que 

aprender a identificar uma possível posição-sujeito, no processo discursivo, o 

jornalista deve ser capaz de criar uma relação de empatia junto ao público. De nada 

adianta as teorias críticas da área falarem sobre a necessidade de colocar, acima de 

tudo, o interesse público, se, na prática, o jornalista não é capacitado a enxergar a si 

próprio, nesse jogo político, enquanto posição.  

Deixar de lado a ilusão de estar na origem do que noticia e de acreditar que o 

que é dito só poderia ser dito daquela forma, compõem, ao nosso ver, uma terceira 

premissa básica para o exercício do jornalismo. Conforme nos alertou Fortes (2008), 

existe uma série de mitos que envolvem o ofício em questão. Fazê-los vir à tona, um 

a um, interrogando-os, cientificamente, é dever de todo analista de discurso, mas 

questioná-los, com a pretensão de apontar um caminho possível para repensar o fazer 

jornalístico, é, ao nosso ver, ainda mais importante.  
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Enquanto pensarmos que a busca constante pela “maior objetividade 

possível” se configura no ensinamento basilar do jornalismo contemporâneo, sem 

problematizar esta assertiva, estaremos negligenciando a produção de sentidos. 

Ainda que tal noção nos possa parecer aceitável, carrega consigo o velho ranço do 

positivismo. Conforme demonstramos, por meio da análise discursiva da cobertura 

das eleições de 2014, no Brasil, a simples identificação de que existem duas FDs, 

antagônicas (FDI e FDCI), disputando a consciência do público, por meio de 

produções jornalísticas, já é capaz de negar a existência de qualquer possibilidade de 

transparência ou neutralidade da linguagem. A capacidade de reconhecimento da 

figura do “bom” e do “mau” sujeito, exaustivamente trabalhada nesta pesquisa, é, ao 

nosso ver, mais um elemento enriquecedor enquanto aporte teórico para ser utilizado 

no processo de formação dos profissionais da área.  

Com esse movimento analítico, nos foi possível definir, ainda, a noção de 

sujeito jornalista, identificando que o uso dos chamados critérios de noticiabilidade 

se dá a partir da relação entre o sujeito da enunciação e a forma-sujeito de uma dada 

FD. Queremos, com isso, evidenciar mais uma das premissas que consideramos 

fundamentais para a formação do jornalista: a compreensão de que o sujeito (repórter 

ou editor) deve ser pensado a partir da interpelação ideológica e do atravessamento 

do inconsciente. Não há, hoje, no meio acadêmico, nenhuma teoria jornalística capaz 

de evidenciar que as produções jornalísticas estão sujeitas a atos falhos,148 lapsos149 e 

outros fenômenos do tipo. Essa incapacidade de olhar não só para o outro 

(semelhante), mas, sobretudo, para o Outro (universo simbólico) faz com que a maior 

parte dessas teorias não consiga superar o limite da crítica superficial a um repórter 

ou grupo de mídia específico.  

 Conforme demonstramos, é necessário sobrepujar esta postura maniqueísta e 

reivindicar um processo de formação em que o repórter não tenha receio – ou 

preconceito – em compreender o seu próprio lugar no processo de interlocução. Ir 

além do mero reconhecimento de que a presença do inconsciente pode levar à 

“distorção dos fatos”, ou ainda, que a intencionalidade seria fator decisivo nesse 

processo, nos permite alcançar outro patamar teórico-metodológico. Dizer que a 

grande mídia “manipula” uma determinada informação é menos produtivo do que 
                                                
148 Um ato que, sob o ponto de vista da consciência de quem o executa, representa uma falha, um erro. 
149 Erros cometidos sem se perceber; são considerados modos do ato falho se manifestar.	
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demonstrar, por meio da análise de práticas discursivas, como um dado sentido se 

produz no âmbito do jornalismo e não outro.   

Para isso, no entanto, é preciso estarmos dispostos a dialogar com o atual 

contexto do fazer jornalístico. O cenário proposto pela Comunicação Mediada pelo 

Computador (CMC) nos leva a perceber que, em meio à digitalização do jornalismo, 

instauraram-se novas práticas discursivas. Os estudos de Dela-Silva (2015) 

contribuíram decisivamente para pensarmos o que, nesta pesquisa, chamamos de 

acontecimento ciberjornalístico. Por levar em conta condições específicas de 

produção, tal conceito nos parece o mais indicado para tratar de fatos de grande 

interesse jornalístico para o universo on-line. Conforme demonstramos, existem 

instrumentos próprios do ambiente virtual, que são utilizados pelo sujeito jornalista 

ao colocar-se diante de um fato, no momento em que ocupa uma determinada 

posição sujeito no âmbito de uma dada FD.   

Sob tal angulação teórica, “o que deve” e “o que não deve” ser dito, em uma 

determinada formação discursiva, dependerá, sobretudo, da interpretação do sujeito 

jornalista, considerando o embate de forças entre FDs antagônicas, em condições de 

produção características do jornalismo on-line. Durante o desenvolvimento da 

presente pesquisa, evidenciamos, assim, a importância de que os estudantes e 

profissionais da área fujam do lugar comum que a noção de acontecimento ocupa em 

seus imaginários – como sinônimo de “fato noticioso”, “acontecimento empírico”. 

Além disso, alertamos para a importância de que sejam capazes de entender os 

diferentes tipos de acontecimento – discursivo, enunciativo, jornalístico e 

ciberjornalístico –, pois, cada um deles, de forma complementar, ajuda na 

compreensão do funcionamento discursivo do jornalismo brasileiro como um todo.  

 Chamamos a atenção, nesta pesquisa, para o acontecimento jornalístico 

próprio do ciberespaço, justamente por entender que, cada vez mais, o jornalista 

precisa estar preparado para saber reconhecer os gestos de interpretação próprios do 

jornalismo on-line. Trata-se, sob o nosso ponto de vista, de um processo 

complementar em relação à identificação dos sujeitos e suas posições, uma vez que, 

as condições de produção próprias do mundo virtual se farão presentes por meio de 

diferentes relações de conversação, espaço/tempo e, consequentemente, 

interatividade. Os recursos multimídia e o uso de hiperlinks, como vimos, 
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configuram um espaço conceitual diverso daquele pensado para o acontecimento 

jornalístico sob a perspectiva de Dela-Silva (2015). 

 Aliás, só pensamos em conceituar, caracterizar e diferenciar este tipo de 

acontecimento devido ao compromisso teórico que esta tese de doutorado assumiu 

desde o seu início. Em sala de aula, sob o nosso ponto de vista, é preciso não 

somente dar nome às proposições aqui apresentadas, mas, também, torná-las 

palatáveis aos futuros jornalistas. Embora a aproximação entre teoria do jornalismo e 

teoria do discurso, como demonstram os estudos de Dela-Silva (2015), já esteja 

sendo realizada com êxito, acreditamos estar somando esforços no sentido de ir à 

episteme dessa discussão. Para isso, lançamos mão de um arcabouço teórico que 

inclui, além do jornalismo convencional, as práticas discursivas próprias do 

jornalismo on-line.  

 Ora, se estamos propondo repensar a formação jornalística é porque 

identificamos lacunas importantes. Como já dissemos, a análise discursiva da 

cobertura das eleições de 2014, no Brasil, constitui-se como um exemplo do que 

pode ser feito, durante o processo de formação profissional, ao tratar do modus 

operandi do jornalismo brasileiro. Ressaltamos, com isso, a possibilidade em se 

trabalhar com diferentes tipos de enunciados jornalísticos, identificando as marcas 

linguísticas – e/ou ciberlinguísticas – que guiam o gesto de constituição do texto e, 

consequentemente, orientam a interpretação do enunciado. O viés discursivo, 

enquanto proposição teórica para o jornalismo, parte da língua, mas não se encerra 

nela.  

 A figura do editor (gatekeeper), como já dissemos, cujo nome remete a uma 

metáfora – o editor enquanto “guardião” daquilo que deve ou não ser publicado – 

não nos parece a forma mais adequada de enfoque. Em diferentes análises do corpus 

da presente pesquisa, demonstramos a insuficiência teórica deste ponto de vista, pois 

centra sua aplicabilidade na intencionalidade de um sujeito supostamente revestido 

de poder decisório. Conforme demonstramos, o sujeito jornalista, na condição de 

editor (porta-voz), é afetado por diferentes formações discursivas, estando situado 

em um dado contexto histórico. A “seleção” das notícias que são publicadas e/ou as 

alterações realizadas nas informações que chegam ao conhecimento público 
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dependem da posição que este sujeito jornalista (editor) ocupa, no interior de uma 

dada FD, e não da sua livre escolha.   

 Seguindo esta mesma linha de pensamento, questionamos o prestígio com o 

qual o jornalismo costuma tratar a relação estabelecida entre os repórteres e as suas 

fontes. Procuramos nos ater mais às fontes oficial e especializada, tendo em vista a 

recorrência de ambas não apenas no corpus desta pesquisa, mas na produção 

jornalística em geral. A fonte especializada – é bom que se reforce – foi tomada, 

neste trabalho, enquanto “sujeito fonte” para facilitar o processo de identificação do 

jornalista àquelas fontes utilizadas pelo alto grau de confiança que provocam junto 

aos interlocutores (público). Conforme abordamos, neste último capítulo, as fontes 

oficiais, que também gozam de grande credibilidade, estão tendo de enfrentar um 

crescente desgaste, devido ao rearranjo da política brasileira. 

Identificamos, assim, um cenário em que a ausência de líderes leva os 

próprios editores dos grupos de mídia a ocuparem esse espaço, no seio do DJB, 

mesmo que não de forma intencional. Trata-se de um processo que explica, em parte, 

o aumento no número de jornalistas concorrendo a cargos eletivos, mesmo que 

muitos deles nunca tenham exercido “oficialmente” a função de editor (porta-voz). O 

contrário, conforme tratamos, também é verdadeiro, haja vista que, na mídia sindical, 

é possível que uma grande liderança, como o ex-presidente Lula, retome sua função 

de mediador entre o poder (governo petista) e o povo (eleitores), conforme ocorreu 

durante a reeleição da então presidenta Dilma no ano de 2014. 

A partir de todas essas observações, destacamos um aspecto fundamental que 

emergiu das nossas análises e julgamos merecer especial atenção. O jornalismo, 

enquanto disciplina, não se faz isolado do mundo, em uma redoma de vidro, cuja lei 

máxima seria a voz dos donos e patrocinadores dos veículos, encarnada na figura de 

um editor-chefe. Quando passamos a compreender que os repórteres, enquanto 

sujeitos, ocupam uma posição, em uma das duas formações discursivas antagônicas 

que, ao nosso ver, compõem o DJB, na contemporaneidade, estamos, também, 

abrindo espaço para que o profissional da área possa vir a repensar a sua prática 

discursiva. É fundamental que o jornalista seja capaz de compreender que a 

ideologia, por lhe ser constitutiva, é inerente à produção jornalística. Da mesma 

forma, é preciso que o jornalista compreenda que a relação do eu (repórter) com os 
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vários outros (fontes, colegas de profissão, público em geral, editor-chefe...) é tão 

importante quanto a sua própria relação com o universo simbólico (grande Outro de 

Lacan) que se apresenta sob a forma de instituições distintas e especializadas. 

Ao fazer uma referência analítica aos AIE, conforme já tratamos nesta 

pesquisa, Pêcheux (2009) chama a atenção para o caráter heterogêneo das formações 

discursivas. É por esta via teórica que o referido autor coloca em causa a luta de 

classes, trazendo à baila a relação entre infraestrutura (base econômica) e 

superestrutura (ideológica), que referimos anteriormente, como um processo de 

reprodução/transformação das relações de produção existentes. Retomamos, neste 

ponto, tal discussão, para deixar marcado o nosso entendimento sobre como o estudo 

pecheuxtiano, no que concerne ao aparelho ideológico da informação, possui caráter 

decisivo no processo de formação jornalística.   

Pêcheux (2009) vai chamar a atenção para o fato de que a luta de classes se 

dá não só na estrutura econômica, mas também nos AIE, sem propor a sobreposição 

de uma estrutura sobre a outra. Aqui, cabe uma crítica à Gramsci e aos marxistas 

culturalistas, que, ao nosso ver, acabam por supervalorizar a disputa pela hegemonia 

no nível da superestrutura, como se fosse o único caminho para se transformar as 

relações de produção. Segundo a releitura que Pêcheux (2009) faz de Althusser 

(1996), esse processo deve ser pensado de modo a considerar que ambas estruturas se 

influenciam mutuamente. Sendo assim, embora seja correto pensar que existe uma 

sobredeterminação do poder econômico no processo de construção da informação, é 

preciso ponderar, também, conforme demonstramos em nossas análises, que, ao 

assumir diferentes posições no seio de uma das duas FDs, é possível que se 

produzam diferentes sentidos. 

Diante do exposto, precisamos reconhecer que existem pelo menos cinco 

categorias do materialismo histórico que, ao longo desta pesquisa, se mostraram 

significativas para o desenvolvimento teórico analítico que estamos propondo; são 

elas: historicidade (carga de sentido que as palavras carregam); modo de produção 

(forma de organização socioeconômica de uma sociedade); formação social (uma 

sociedade concreta onde está em vigor determinado modo de produção); condições 

de produção (sócio-histórica); e ideologia (enquanto condição para a constituição dos 

sujeitos e dos sentidos). Ao abordarmos cada um desses aspectos, no que concerne o 
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fazer jornalístico, passamos a compreender que, na mesma medida em que há 

dominação (por parte do poder político-econômico que controla os diferentes grupos 

de mídia), há, também, resistência (tanto na mídia comercial, quanto na mídia 

alternativa).  

As “regras” institucionalizadas, no DJB, devem, assim, ser compreendidas 

como o resultado de relações de produção que se estabelecem a partir de uma 

formação social capitalista e financeirizada; isto é, não podemos pensar a prática 

discursiva – e a decorrente luta de classes que por meio dela se configura –, no 

âmbito do jornalismo brasileiro, sem consideramos que o sujeito jornalista é 

determinado historicamente. Estamos a dizer, com isso, que é importante 

desconfiarmos, inclusive, da nossa própria prática, enquanto pesquisadores e não só 

jornalistas, pois nem sempre estamos dispostos a pensar no jornalismo enquanto 

prática material – não abstrata –, cuja lógica produtiva reside na venda da força de 

trabalho.  

Quando nos remetemos à práxis social enquanto postura científica que 

norteou nosso compromisso teórico, o fizemos, essencialmente, para que seja 

possível compreender que o conjunto de elementos, aqui apresentados, só podem ser 

adotados, na prática, com a (de)superficialização do processo de formação do 

jornalismo brasileiro. No que concerne especificamente ao radiojornalismo, 

defendemos, nesta pesquisa, a necessidade de, entre outros pontos, aprender a 

identificar como o discurso-outro marca-se no discurso do sujeito jornalista (locutor 

ou setorista). Trata-se, como vimos, de uma tomada de posição que requer a 

capacidade de entender que a argumentação precisa ser pensada não só no plano da 

formulação, mas, também, da constituição dos sentidos.  

Nada muito diferente da proposta que lançamos tanto para o telejornalismo 

quanto para o fotojornalismo; afinal, partindo de Souza (1997 e 2001) e Quevedo 

(2012), passamos a defender, com esta tese, que as imagens jornalísticas (sejam 

estáticas ou em movimento) também resultam dos gestos de interpretação de um 

sujeito jornalista. Conforme demonstraram as análises realizadas, ao ocupar uma 

dada posição-sujeito, no interior de uma das duas FDs conflitantes que estamos 

trabalhando, o sujeito jornalista (repórter cinematográfico ou fotojornalista) instaura 

o processo que resulta na formulação da imagem produzida, o qual pode se dar, 
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conforme já mencionado, por meio de processos parafrásticos. Sob o nosso ponto de 

vista, compreender as possibilidades de diferentes formulações de um mesmo dizer é 

um preceito fundamental para se interpretar um texto jornalístico (som, imagem ou 

texto escrito). Desse modo, podemos conservar o sentido original, mas mostrar ao 

estudante de jornalismo – ou profissional da área – que o sentido pode sempre ser 

outro.  

Considerando toda a teorização que desenvolvemos, com a presente pesquisa, 

entendemos que, ao adotarmos estes procedimentos, durante o processo de formação 

jornalística, estaremos colaborando para que os profissionais da área estejam mais 

atentos às diferentes possibilidades de produção de sentidos. Acreditamos, por fim, 

que o conjunto de elementos aqui apontados, caminham na direção da utopia 

indicada por nós, no início deste último tópico. Já que é preciso “ousar se revoltar” e, 

consequentemente, “ousar pensar por si mesmo” (2009, p. 181), cabe a nós, enquanto 

pesquisadores e/ou profissionais da área do jornalismo, apontarmos os elementos 

discursivos que oferecem uma outra forma de concebermos o nosso processo de 

formação.  
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Um efeito de conclusão  

 
 Não acreditamos ser possível dar um “fechamento” aos sentidos apresentados 

com este – ou qualquer outro – trabalho científico. O que procuramos, agora, é 

ressaltar o que de mais importante a presente pesquisa pode deixar como 

contribuição aos profissionais da área do jornalismo. A formação jornalística, nestes 

primeiros decênios do século XXI, carece de teorias que avancem em suas 

problematizações na mesma velocidade com a qual avançam as linguagens e 

tecnologias próprias do fazer jornalístico. 

 Compreendemos que a AD pode ajudar a cumprir esse papel. Ela constitui-se 

em um importante – e necessário – espaço de teorização para a área do jornalismo 

devido a possibilidade de atualização – e constante aprofundamento – das diferentes 

materialidades presentes no jornalismo. Quando retomamos o conceito de notícia, 

aproximando-o da perspectiva discursiva, damos pistas aos futuros pesquisadores 

para, de acordo com interesses específicos, repensarem o processo de produção da 

notícia no rádio, na TV ou na internet. Ao chamarmos a atenção para o que 

nomeamos como “acontecimento ciberjornalístico”, procuramos avançar nas 

discussões sobre os acontecimentos discursivo, enunciativo e jornalístico, 

mobilizando elementos próprios do ambiente da comunicação mediada pelo 

computador e que não estão presentes da mesma forma no universo off-line. 

 Esse é um movimento teórico-metodológico, próprio da ciência, que pode – e 

deve – ser utilizado com qualquer um dos conceitos aqui trabalhados. “Fazer 

ciência”, sob o nosso ponto de vista, é como “fazer jornalismo”; não há um único 

caminho. Ao sermos constituídos ideologicamente – e atravessados pela ordem do 

inconsciente –, somos sujeitos e estamos assujeitados pela “ordem do discurso”. Vale 

ressaltar que não era objetivo desta pesquisa privilegiar o ciberjornalismo, ou ainda, 

qualquer uma das diferentes materialidades discursivas, próprias do jornalismo 

brasileiro, que foram mobilizadas durante a cobertura das eleições presidenciais de 

2014 no Brasil. No entanto, durante o transcorrer desta pesquisa, a mobilização de 

alguns conceitos foi se mostrando necessária, de modo particular, para que se 

pudesse pensar o todo de forma satisfatória e deixar pistas para o aprofundamento 

dessas questões em pesquisas futuras, cujo o foco central venha a ser o 

cibejornalismo, o radiojornalismo, o telejornalismo ou o fotojornalismo.  
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 O sujeito jornalista, tal qual aqui problematizado, não será jamais pensado 

como um sujeito cartesiano. Sabemos que as suas escolhas decorrem da relação que 

estabelece com a FD na qual está inscrito, considerando as possibilidades de 

identificação, contraidentificação e desidentificação com a forma sujeito que é 

própria da referida FD. Aí reside um aspecto fundamental desta pesquisa: levar para 

o âmbito da formação profissional uma discussão teórica a respeito da atuação 

jornalística que ultrapassa a mera funcionalidade da suposta “escolha” por uma ou 

outra empresa de comunicação, uma ou outra linha editorial, uma ou outra 

abordagem jornalística.  

 As certezas precisam ser desestabilizadas. Nem mesmo ao chegarmos nesse 

ponto poderíamos afirmar, categoricamente, que “este” ou “aquele” modo de “fazer 

jornalismo” ou “fazer ciência” seria o mais correto e indicado, pois estaríamos 

entrando em contradição. Se, por vezes, esta pesquisa pareceu indicar a “forma ideal” 

para se “resolver” alguma questão, em certo ponto, diríamos que falhamos. E 

falhamos, justamente, porque é falha – e inconclusa – toda e qualquer 

problematização que possamos fazer a respeito do jornalismo. Falha porque estamos 

constantemente cometendo lapsos, atos-falho e deixando o inconsciente se 

materializar em nossa linguagem. E inconclusa porque poderíamos, constantemente, 

retomar o que, aqui, discutimos sobre olhares diversos, complementares e, cada dia 

mais, próximos da realidade do jornalismo brasileiro. 

  Assim como os discos de vinil estão se “reinventando”, o jornal impresso 

pode, amanhã, voltar a ser o principal veículo de comunicação, mas, em condições de 

produção discursivas completamente diferentes daquela encontrada nos séculos 

XVII, XVIII, XIX e XX. Um aspecto não explorado, nesta pesquisa, com a 

profundidade que julgamos merecer, diz respeito às mídias sociais. Hoje, não se pode 

mais pensar a produção, circulação e o consumo da notícia descolados das produções 

audiovisuais e do relacionamento em redes. Em certa medida, tratamos de alguns 

aspectos relativos a esse cenário, mas seria necessária outra pesquisa para que 

pudéssemos detalhar o impacto que as transformações digitais estão trazendo para o 

jornalismo – um processo que, ao nosso ver, ultrapassa a mera inclusão do 

jornalismo em novos suportes e meios de distribuição. Tivéssemos seguido esse 

caminho, certamente, desviaríamos do objetivo principal desta tese. No entanto, 
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queremos deixar, aqui, manifesta a importância que julgamos ter o estudo 

aprofundado deste fenômeno no transcorrer dos próximos processos eleitorais.   

 Sabemos, também, que o funcionamento discursivo do jornalismo brasileiro 

pode – e deve – ser repensado para além da dicotomia que, por ora, a relação entre 

FD’s antagônicas – FDI e FDCI – passou a indicar. No entanto, sob este ponto 

específico, julgamos que era preciso este primeiro movimento, demonstrando que, de 

modo geral, mesmo quando ocorre a “desidentificação” do sujeito jornalista com um 

grupo de mídia inscrito em uma dessas FD’s, a tendência é uma migração para um 

grupo de mídia da FD antagônica. Considerar outras FD’s no âmbito do jornalismo 

brasileiro – para além da proposta aqui realizada, cujo enfoque centrou-se na 

cobertura das eleições presidenciais de 2014 no Brasil – requer uma tomada de 

posição que estaria a supor uma “terceira via” para a construção da informação. Não 

nos parece que seja esta uma boa “saída” para a questão, uma vez que, 

invariavelmente, em momentos de disputa política, as posições partidárias tendem a 

se polarizar.  

Como demonstramos com as análises realizadas, as FD’s são heterogêneas. 

Não há uma única posição-sujeito atuando em cada FD e as próprias posições-sujeito 

são, também, heterogêneas. O nosso olhar esteve mais voltado ao sujeito jornalista 

do que ao veículo de comunicação, mas, estivéssemos pensando nos diversos grupos 

que se inscrevem nas duas FD’s essa relação certamente sofreria uma nova – e, 

também, pertinente – problematização. A complexa relação de forças que se 

estabelece no seio do jornalismo brasileiro merece estudos permanentes com vistas à 

superação do atual modelo político-econômico que determina as relações sociais e, 

consequentemente, as relações de poder que se estabelecem nas redações dos jornais 

de todo o país. A aplicabilidade de uma teoria discursiva do jornalismo, como vimos, 

pode se dar tanto em uma disciplina específica de análise de discurso quanto de 

modo a complementar outras disciplinas da área. Ressaltamos, por fim, que incluir os 

elementos discursivos, apresentados nesta pesquisa, no processo de formação 

jornalística torna-se fundamental para que possamos formar profissionais capazes de 

compreender as diferentes formas de produção de sentido e os consequentes 

impactos que geram na opinião pública.  
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