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Subjetivação, jornalismo e ética: uma abordagem dialógica 
 

Anderson Salvaterra Magalhães 
 

RESUMO 
 
Esta tese discute a complexidade da questão autoral na imprensa e demonstra que o 
exercício jornalístico responsável implica não o apagamento, mas a gestão das relações 
intersubjetivas inerentes ao uso da linguagem. O estudo mostra também que mesmo o 
material jornalístico sério é produto de subjetivação ao refletir valores culturais vigentes 
e vetor de subjetivação ao refratá-los, delineando uma maneira de tratar as tensões éticas 
próprias da esfera discursiva em que se insere. Para isso, descreve-se o modo como o 
jornal O Dia, no percurso de reconstrução identitária institucional em direção à 
seriedade, articula os sujeitos enunciativos em textos premiados. As matérias 
jornalísticas configuram unidades comunicativas do ponto de vista dialógico 
bakhtiniano, que concebe a interação como o princípio fundador da linguagem, 
atualizada numa cadeia discursiva, cujos elos são os enunciados. Nessa condição, 
entende-se que as notícias, reportagens, entre outros tipos de textos do jornalismo, 
fundamentam-se sobre relações intersubjetivas que realizam a comunicação humana e 
que se constroem sócio-historicamente, não se restringindo à situação imediata de uso 
da linguagem, mas regulando o funcionamento cultural. Dessa perspectiva teórica, as 
noções de autoria, locutor, destinatário e objeto funcionam como categorias de análise 
que dão acesso aos fenômenos discursivos que mobilizam e são mobilizados pelos 
processos de subjetivação. O corpus selecionado é composto por três séries de 
reportagens premiadas em concursos especializados e por textos prescritivos do trabalho 
jornalístico, a saber: reformulações da lei de imprensa, o Código de Ética dos 
Jornalistas, o manual de redação da editoria e as normas dos concursos. A escolha pela 
situação de premiação se deve ao fato de ali o trabalho jornalístico constituir objeto do 
discurso. Assim, os diálogos que se entretecem entre a prescrição e a premiação 
desvelam valores referendados na e pela esfera jornalística. A análise mostra uma 
tendência da editoria O Dia em dar tratamento diferenciado às personagens que 
compõem o objeto discursivo. Essa maneira de gerir conflitos éticos ora corrobora uma 
postura identitária editorial legitimadora de valores vigentes, ao aderir ao discurso 
hegemônico, ora funciona como mecanismo de resistência, ao instituir espaço para 
negociação de valores e transformação social. Por um lado, as formas demonstrativas do 
enunciado evidenciam comprometimento do jornal com a esfera, por outro, os 
movimentos de adaptação discursiva nos diferentes concursos mostram influência do 
funcionamento cultural contemporâneo, que não pressupõe estabilidade identitária. 
 
PALAVRAS-CHAVE: enunciado/enunciação, análise dialógica do discurso, processos 
de subjetivação, jornalismo impresso, ética, contemporaneidade 



Subjectivation, journalism and ethics: a dialogic approach 
 

Anderson Salvaterra Magalhães 
 

ABSTRACT 
 
This thesis discusses the complex issue of authorship in the press and demonstrates that 
a responsible performance of journalism does not imply deletion, but management of 
intersubjective relations inherent to language use. The study also shows that even 
serious journalistic material is a product of subjectivation when it reflects cultural 
values in effect, and it is a subjectivation vector when it refracts them, designing a 
manner of treating the ethical tensions proper of the discursive sphere in which it is 
inserted. In order to do that, the way how the newspaper O Dia articulates the utterance 
subjects in awarded texts — in the process of rebuilding its institutional identity towards 
seriousness — is described. Journalistic texts consist of communicative units from the 
Bakhtinian dialogic point of view, which conceives interaction as the founding principle 
of language, updated in a discursive chain, the links of which are the utterance. In this 
condition, it is understood that news and reportage, among other types of journalistic 
texts, are founded on intersubjective relations that realize human communication and 
that are socially and historically built. Those relations are not limited to the immediate 
situation of language use, and they rule cultural operation. From this theoretical 
perspective, the notions of authorship, speaker, addressee and object work as categories 
of analysis which give access to discursive phenomena that mobilize and are mobilized 
by subjectivation processes. The selected corpus is composed of three series of 
reportage awarded in specialized contests and of prescriptive texts of the journalistic 
work, namely: reformulations of the press law, the Ethical Code of Journalists, the 
writing manual of the newspaper and the norms of contests. The choice of the awarding 
situation is due to the fact that in this context the journalistic work constitutes an object 
of discourse. Thus, dialogues established between the prescription and the award unveil 
values attested in and by the journalistic sphere. The analysis shows a tendency of O 

Dia to treat the characters which compose the object of discourse differently. This 
manner of managing ethical conflicts sometimes corroborates a legitimating editorial 
identity posture, when it joins hegemony discourse, and some other times it functions as 
a resistance mechanism, making room for negotiation of values and social change. On 
the one hand, the demonstrative forms of utterance prove the commitment of the 
newspaper with the sphere. On the other hand, the movements of discursive adaptation 
in different contests show the influence of contemporary cultural operation, which does 
not presuppose identity stability. 
 
KEYWORDS: utterance, dialogic discourse analysis, subjectivation processes, print 
journalism, ethics, contemporaneity 
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INTRODUÇÃO 

 

A organização do mundo numa sociedade global tem provocado o rearranjo das 

relações entre as pessoas (FRIDMAN, 2000) e estabelecido novas maneiras de 

estratificação social (SANTOS, 2000). Hoje, além das disputas econômicas que 

impulsionam as lutas de classes, o acesso à informação tem configurado mais um eixo 

de conflitos de poder. Nesse panorama sócio-histórico, a mídia desempenha uma função 

fundamental, uma vez que, dispondo do aparato tecnológico que marca esse momento, 

faz circular discursos de modo a redimensionar a noção espaço-temporal e, assim, 

transformar a interação social (THOMPSON, 1999). No quadro de possibilidades 

interacionais, a mídia ocupa um lugar de destaque na rearticulação das instituições por 

meio das quais nos construímos e nos relacionamos (FRIDMAN, 2000), e os discursos 

que põe em movimento operam tanto na organização social quanto na constituição de 

sujeitos (MIRANDA, 2000). 

A presente investigação é o resultado de inquietações que experimentamos 

inicialmente em sala de aula, na condição de professor de língua no curso de 

Comunicação Social. As turmas mistas, com alunos da habilitação em Publicidade e da 

habilitação em Jornalismo, representavam um desafio quanto ao consenso sobre a 

natureza subjetiva da linguagem. No afã da formação profissional, os alunos de 

Jornalismo se mostravam resistentes à ideia de que mesmo textos orientados para uma 

postura objetiva são atravessados por processos de subjetivação, enquanto os alunos de 

Publicidade eram refratários à noção de linguagem imparcial e objetiva. O dilema nos 

motivou a interagir com colegas professores da formação técnica em Jornalismo sobre o 

modo como os profissionais experimentados viam o impasse. 

Mais amadurecidos, os professores não justificavam a objetividade discursiva, 

embora sublinhassem que era um princípio ético do exercício da profissão. Dos colegas, 

passamos à consulta aos manuais de redação, que semelhantemente mencionavam a 

relevância da objetividade para o desempenho responsável do jornalismo. As técnicas 

que garantiriam tal objetividade, porém, não eram precisadas claramente e, chegamos à 

hipótese de que configurava um colorário da prática profissional e não um conceito 

norteador. De qualquer maneira, identificamos um conflito no âmbito profissional 

jornalístico que se localizava na relação do trabalho com a linguagem. 
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Despertada a curiosidade sobre a manifestação empírica desse conflito, 

pensamos inicialmente em investigar produções jornalísticas que haviam gerado 

processos jurídicos ou administrativos por conta de questões éticas. O silêncio que 

cercava tal contexto, entretanto, dificultava a apreciação responsável do tema. 

Decidimos, então, buscar outra entrada de investigação. Diante desse entrave 

metodológico, em conversa novamente com colegas jornalistas, identificamos que o 

contexto de concurso configurava um elemento motivador entre os profissionais e, até 

mesmo, entre as empresas de informação. A corrida pelos prêmios parecia ter instaurado 

uma cultura jornalística que favorecia uma preocupação ética e estética com o 

desempenho no trabalho, ao mesmo tempo que figurava uma busca da empresa de 

informação por prestígio entre os concorrentes. Vaidosos com seu trabalho bem 

sucedido e reconhecido em um concurso, os profissionais envolvidos com textos 

premiados estavam mais abertos a conversar sobre a produção, inscrição e premiação 

dos textos. A situação de concurso pareceu-nos contexto favorável para investigação 

dos valores envolvidos naquilo que esfera jornalística referendava como prática 

profissional responsável. 

Ainda em conversa com colegas, deparamo-nos com uma situação que nos 

moveu a investigar o percurso de um jornal específico: O Dia. Conforme depoimento 

dos colegas jornalistas, a empresa havia atingido, no ano anterior – 2004 –, parte do seu 

objetivo de reconstruir sua postura editorial como séria com a conquista de vários 

prêmios. Como leitor carioca, havíamos guardado a representação sensacionalista do 

jornal, e não tínhamos notado as transformações que a editoria havia atravessado. A 

partir daí, interessamo-nos em compreender como sucedeu essa mudança de postura 

editorial. Descobrimos que há mais de vinte anos, o jornal havia dado início a 

aprimoramento técnico, de pessoal e administrativo, na expectativa de receber o 

reconhecimento de jornal popular, porém sério. Apesar de não ter mudado o foco 

econômico do público alvo, a empresa visava conquistar respeito entre seus pares. Daí 

originou o interesse em desenvolver uma investigação mais detalhada sobre esses textos 

que representavam um funcionamento jornalístico sério e que consolidavam valores 

estruturantes da produção na imprensa. 

Para entender a transformação de O Dia a partir do contexto de premiação, 

precisávamos acessar a dimensão linguageira do trabalho jornalístico para, em seguida, 
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pensar num desenho de pesquisa. Isso porque entendíamos, e ainda assim o 

compreendemos, que o movimento de reconstrução de sua imagem é galgada por meio 

da reorganização discursiva da editoria. Aliado a isso, vemos no contexto de premiação 

um arranjo interacional no qual as atividades do fazer jornalístico passam a configurar 

objeto de avaliação. No âmbito dos concursos especializados, o foco de leitura das 

matérias deixa de ser a informação e divulgação de fatos para dar lugar à apreciação. As 

implicações éticas dessa situação de abordagem estética motivam esta investigação. 

Esse cenário de competição no campo jornalístico mobiliza dois grandes temas 

que se interpenetram: de um lado, a relação entre a imprensa e a construção dos sujeitos; 

de outro, a relação da linguagem com essa construção. Diante da peculiar articulação 

ética-estética típica dos concursos, acrescentamos um terceiro núcleo temático 

pertinente para esta pesquisa: a relação entre linguagem e trabalho. Pensemos os dois 

primeiro núcleos. 

Reconhecemos o universo midiático, nas suas facetas impressa, eletrônica e 

digital como um espaço de construção e reconstrução de sujeitos e de confirmação e/ou 

transformação de valores que estruturam não apenas esses sujeitos como as relações que 

estabelecem com o outro. Isso porque cada um desses meios abre possibilidades de 

relações sociais, o que aponta a relevância da mídia para a configuração do 

funcionamento cultural. Como isso se dá? 

De acordo com Santos (2000), a história da humanidade sempre esteve atrelada 

às transformações tecnológicas que abriam possibilidades de reorganização das noções 

de tempo e espaço. Da criação de ferramentas de trabalho ao desenvolvimento dos 

meios de transportes, ao estabelecimento da imprensa, até a articulação de um mundo 

cibernético e digital, as relações sociais redimensionaram os parâmetros espaço-

temporais (idem) e os padrões das interações sociais. Conforme argumenta o autor, um 

instrumento de trabalho altera as relações dessa ordem viabilizando mudanças nas 

relações com o próprio trabalho e também com os outros. Semelhantemente, o 

desenvolvimento dos meios de transporte tem redesenhado a noção e possibilidade de 

deslocamento, construindo novos paradigmas quanto às relações entre espaço e tempo. 

Se pensarmos, por exemplo, no tempo que se leva para percorrer determinado trecho a 

pé, a cavalo, depois, de carroça, ou de carro, ou ainda de avião, entendemos como o 

avanço tecnológico tem permitido encurtar as distâncias e diminuir o tempo, o que 
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reinventa, por assim dizer, as relações sociais, necessariamente localizadas no espaço e 

no tempo. 

Certamente um grande artifício que marca as transformações tecnológicas e 

sociais é o advento do computador. Presente tanto na esfera pública quanto na privada, o 

computador altera desde os meios de transporte até a rotina de uma casa. Do ambiente 

privado e reservado de nosso quarto, podemos romper fronteiras e nos comunicar com 

pessoas de qualquer parte do mundo; o computador nos permite acessar informações de 

“qualquer lugar” em “tempo real”. É preciso cautela ao afirmar “qualquer lugar” ou 

“tempo real”, porque assumir tais expressões como fato significa ignorar as artimanhas 

sócio-históricas valoradas que sustentam essa perspectiva. Esse “qualquer lugar”, na 

verdade, consiste daqueles lugares em que há infra-estrutura para a manutenção de um 

computador ligado em rede. E quanto mais avançamos tecnologicamente, mais 

especificidades são demandas para tal conexão. O que outrora exigia apenas uma linha 

telefônica, hoje requer um cabo para maior fluxo de informação ou, ainda, sinal para 

mobilidade no acesso das informações. Os fios e cabos já começam a marcar um tempo 

ultrapassado (sendo ultrapassado). 

Do mesmo modo, a noção de “tempo real” nomeia uma perspectiva tipicamente 

contemporânea do “aqui e agora”. Inegavelmente a conexão via internet diminuiu o 

tempo de espera por informações, se compararmos ao antigo correio (hoje quase 

efetivamente substituído pelo correio eletrônico, ou e-mail, em muitos casos). Todavia, 

ainda é possível flagrar um certo retardo no envio e na recepção de informações, fato 

que, em breve, será revisto. Portanto, a idéia de “tempo real” parece traduzir uma ânsia 

pelo imediatismo que povoa o eixo de valores dos nossos dias. 

Nesse contexto de pululante transformação tecnológica e social, os meios de 

comunicação desempenham um papel crucial, já que não apenas engendram como 

também viabilizam a manutenção dessa supressão de distâncias espaço-temporais e, 

desse modo, alteram as possibilidades das relações intersubjetivas. Com o advento da 

imprensa, do rádio e da televisão e a difusão dos meios digitais, testemunhamos uma 

alteração no modus operandi de produção, distribuição e recepção de informações. Sem 

nos atermos em detalhes ao desenvolvimento de cada um desses meios, neste trabalho, 

vale a pena atentarmos para a pertinência deles na nova ordem social. A imprensa foi a 

primeira a povoar o universo da comunicação de massa fazendo circular sentidos em 
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esferas antes inviáveis. Graças a ela, a produção, distribuição e recepção de informações 

redesenharam as noções de relação social. Com o advento da periodicidade no século 

XVII, a imprensa passa a construir e corroborar, ao longo de sua história, conceitos 

como o de domínio público e discurso de fatos. A regularidade e extensão da circulação 

do meio impresso estabeleceram uma espécie de contrato social, de modo que o 

jornalismo passou a ter impacto no funcionamento cultural (WARD, 2004).  

A questão central é: nos seus primórdios, a imprensa atendia aos interesses 

políticos, de modo que sua ética era definida pela tomada de posição áulica ou 

oposicionista. Dizer de sua tendência ideológica era uma atitude ética responsável, 

mesmo que isso influenciasse diretamente o compromisso social com a divulgação dos 

fatos. Paulatinamente essa postura foi dando lugar ao princípio de objetivação, de modo 

que o exercício profissional responsável passou a ser atrelado à sua relação com a 

realidade objetiva, de maneira dita imparcial. A assinatura ideológica não configurava 

mais um traço distintivo da ética jornalística, podendo ser considerada, inclusive, desvio 

de padrão. 

O percurso da ética na imprensa tange uma antiga questão de alcance 

ontológico: a relação entre a realidade objetiva e a condição subjetiva. As possibilidades 

de relações sociais inauguradas não só pela imprensa, mas pelos diferentes meios 

mobilizam novos modos de construção dos sujeitos bem como outras maneiras de os 

sujeitos de se posicionarem e se relacionarem com o que se pode conceber como 

realidade objetiva. Isso implica dizer que os meios de comunicação desempenham uma 

função importante no processo de construção e transformação de subjetividade. 

Outro fator veio integrar essa arena já complexa. O avanço do sistema capitalista 

no século XX provocou a reconfiguração da produção jornalística a partir dos moldes 

empresarias, trazendo para o desafio ético jornalístico o conflito da ética mercadológica. 

Com o declínio do Socialismo, o Capitalismo se erige sem nenhum adversário, 

assumindo sua forma mais agressiva (BECK, GIDDENS, LASH; 1997). Sem uma 

contrapartida político-econômica, a estratificação social se acentua cada vez mais, 

porém articulada em eixos que não se limitam à questão estritamente econômica. 

Novamente conforme discute Santos (2000), o advento do computador e da organização 

mundial em rede favoreceu o esmaecimento de fronteiras e o esboço de uma sociedade 

globalizada. Nesse contexto, a estratificação não se restringe ao poder econômico, mas 
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perpassa, inclusive, pelo acesso à produção e circulação dos significados. Afinal, quem 

pode tomar parte nessa teia comunicativa global? Quem pode lançar mão dos aparatos 

tecnológicos necessários para esse engajamento sócio-discursivo sem fronteiras? 

Desse modo, outros eixos de estratificação social vão se alinhando e, como 

anfitriã da contemporaneidade (MIRANDA, 2000), a mídia tem simultaneamente 

simbolizado e co-construído esses novos modos de estratificação e organização social. 

Os valores culturais construídos, alterados, refletidos ou consolidados na imprensa 

trazem implicações para os próprios meios. Enquanto os meios eletrônicos e digitais vão 

atendendo às demandas, normas e padrões imediatistas que redefinem os valores 

contemporâneos, o impresso guarda um processo de produção, circulação e consumo 

que deflagra um embate e traz para o meio desafios que escapam à discussão meramente 

econômica (mesmo porque esse meio certamente ainda configura fonte de lucro), mas 

que tratam de valores em consolidação na ordem social dos dias de hoje. 

A despeito dos desafios que o meio impresso enfrenta, não há como negar a 

presença e relevância da mídia e da imprensa no funcionamento cultural. Por conta 

disso, a tendência assumida no jornalismo, especialmente a partir do século passado, de 

se calcar na objetividade como princípio ético instaura um duplo conflito. Como ser 

objetivo se a própria configuração da mídia, da imprensa e da cultura se retro-

alimentam? Considerando a natureza preponderantemente verbal e essencialmente 

semiótica do jornalismo, como ser objetivo ao transpor um fato em discurso? Isso leva 

ao segundo grande tema que atravessa esta investigação: a relação entre linguagem e 

construção dos sujeitos. 

Há algum tempo, os estudos da linguagem humana têm demonstrado, de 

diferentes perspectivas, que a comunicação não prescinde do sujeito. Isso posto, 

reconhecemos que ao nos engajarmos em qualquer interação lidamos com traços de 

subjetividade. No domínio teórico, a noção de enunciado trouxe para os estudos 

linguísticos a figura do sujeito como constitutivo da linguagem e vice-versa. Vertentes 

anglo-fônicas, como as de Brown e Yule (1983), Fairclough (1992,1999) e Schiffrin 

(1994), por exemplo, por mais que difiram entre entre si, identificam o enunciado como 

uma categoria que envolve o material linguístico e alguma noção de sujeito. O contexto 

franco-fônico também traz à baila essa questão em estudos como os de Benveniste 

(1946, 1956, 1958, 1959, 1962, entre outros) e de Ducrot (1987). De um ponto de vista 
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ainda distinto, mas igualmente preocupado em postular a relação intrínseca entre 

linguagem e sujeito, estudiosos russos, como Voloshinov (1929/1999), Bakhtin (1952-

1953/2003), articulam uma concepção de enunciado imbricada no funcionamento 

cultural. 

O que recolhemos das variadas abordagens do enunciado é o anacronismo e a 

discrepância de pensar uma instância comunicativa objetiva, no sentido de desvinculada 

de sujeitos. Por isso, concebemos a prática jornalística como orientada para a 

objetivação, mas não separada do que há de necessariamente subjetivo na linguagem. 

Respeitamos a consolidação ética do campo nessa direção, mas problematizamos a 

imprecisão quanto à definição do que o meio considera objetivo. Mais adiante neste 

trabalho, discutiremos com vagar a postura que seguimos para lidar com esse impasse 

(cf. capítulo 2). 

Diante da posição que ocupa no funcionamento da sociedade e do dilema ético 

que o atravessa com a articulação da objetividade, o jornalismo se torna um espaço 

privilegiado de manutenção ou transformação de valores, sendo uma arena de disputa de 

poder. Essa condição torna as relações de trabalho na imprensa um complexo 

emaranhado de planos que se interpenetram: o dos indivíduos profissionais; o 

empresarial, que determina a organização do trabalho; o jornalístico, como área de 

conhecimento, o cultural, sensível aos sentidos mobilizados e deflagrados pela 

imprensa. Entendendo que, no panorama contemporâneo, o saber valorizado é aquele 

que responde ao imediatismo e pragmatismo que permeiam e regulam interações da 

sociedade contemporânea, testemunhamos o surgimento, consolidação e transformação 

de campos profissionais que constituem e movimentam essa esfera midiática e 

jornalística. Tecnologia da informação, engenharia da informação, marketing, 

propaganda e publicidade, jornalismo propriamente dito, relações públicas etc. 

Os campos profissionais vão delineando novas áreas de conhecimento. No caso 

dos jornalistas, acompanhamos os desafios inerentes à organização desses profissionais 

que se inscrevem num eixo dinâmico como o dos meios de comunicação. As 

transformações tecnológicas que nos fazem reinventar as relações sociais configuram, 

para aqueles que trabalham com a mídia, forte impacto de aspectos éticos profissionais. 

Isso leva ao terceiro grande núcleo temático pertinente a esta investigação: a relação 

entre linguagem e trabalho. 
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Destacamos o jornalista como um profissional cindido entre o compromisso com 

o serviço público e as leis de mercado (RIBEIRO JUNIOR, 2001). Iríamos um pouco 

além: o jornalista é um profissional cindido entre o compromisso diante do público, 

com sua classe, com as leis ordinárias e as mercadológicas. Cada uma dessas facetas vai 

apontar para uma orientação ética. Aqui há um grande impasse. A despeito da 

organização das empresas de informação, que funcionam de acordo com os ditames do 

mercado, o jornalista se vê imbuído da responsabilidade de se ater à verdade tal como 

concebida na Modernidade. Seu múltiplo comprometimento (com o mercado, com a 

classe, com a legislação e com o público) confere um caráter um tanto híbrido ao seu 

trabalho de servir a vários senhores. Aí está o grande dilema ético desse profissional, 

que funciona como um dos arquitetos dos sentidos e discursos que atravessam e 

constituem a sociedade contemporânea. 

Aquilo que produz como profissional não apenas diz respeito à sua relação com 

a realidade sócio-histórica, mas também desempenha função relevante na relação de 

outros com a realidade com um alcance não pontual. Isso significa dizer que o jornalista 

enfrenta necessariamente um envolvimento enunciativo que mobiliza interlocutores 

variados que escapam o nível situacional e pontual de uma interação. Independente se 

oral ou escrito, a produção jornalística prevê sua difusão de fatos, o que rearranja a 

noção de participantes dessa produção. A partir do momento em que seu trabalho 

implica a distribuição e consumo em larga escala do que produz, fazendo circular 

sentidos e discursos bem como construindo sentidos e discursos por meio dessa 

circulação, sua enunciação se localiza num plano preponderante para a manutenção e/ou 

transformação do status contemporâneo. 

Dessa perspectiva do lugar do jornalista, a definição do status do jornalismo 

como profissão vem ratificar sua relevância no funcionamento midiático, uma vez que 

traz direcionamentos quanto à responsabilidade de uma classe que atua diretamente na 

articulação de discursos das mais variadas esferas: daquelas que compõem interações 

típicas do quotidiano até aquelas que integram as relações diplomáticas. 

O núcleo de múltiplos vetores que cruzam o exercício responsável do jornalismo 

é um pouco mais complexo para o meio impresso que, num mundo marcado pelo 

imediatismo do “tempo real”, precisa sustentar sua função social. A construção de 

sentidos nas mídias digitais e eletrônicas dispõe de mais recursos tecnológicos do que 



 9  

na mídia impressa. Uma reportagem naqueles meios, por exemplo, pode articular textos 

planejados e editados que compõem um repertório previamente selecionado e textos ao 

vivo, como depoimentos ou dados estatísticos atualizados em “tempo real”. O meio 

impresso, diferentemente, envolve um processo de pesquisa, impressão e distribuição 

que não atende ao imediatismo típico contemporâneo. O desafio aí deflagrado não 

destitui a imprensa de seu valor cultural, mas a compele a se transformar 

discursivamente. Como o meio impresso pode manter seu prestígio se sua produção e 

distribuição não acompanham a velocidade de profusão dos fatos por outros meios? 

Em um artigo intitulado “para que servem os jornais”, em sua coluna na revista 

Entrelivros, Eco (2007) retoma a velha discussão da objetividade jornalística, 

especialmente na mídia impressa, face aos desafios impostos pela tecnologia à 

distribuição de informação. Ao discutir a questão da assinatura de textos jornalísticos, o 

autor afirma que a objetividade já não é pertinente porque não cabe mais tentar separar 

fatos de opiniões. Hoje, o jornal (impresso) se alimenta do que já foi noticiado na 

televisão ou na internet, o que significa dizer que, se o meio impresso se ativer 

exclusivamente à divulgação de fatos e ignorar as opiniões, sua leitura não seria mais 

justificada. O autor prossegue ainda argumentando que, além das empresas de 

informação, meios particulares também fazem circular notícias de modo mais ágil que o 

meio impresso possa dar conta, como, por exemplo, via celular. Antes da impressão e 

distribuição de um jornal muito já aconteceu e seu consumo não pode estar atrelado à 

mera difusão de fatos. Por conta disso, o autor conclui que, nos dias atuais, o jornal 

impresso serve para revestir os fatos de opiniões (ECO, 2007:82). Entretanto, sabemos 

que o texto jornalístico responsável segue padrões de produção diferentes dos das 

interações corriqueiras do quotidiano. Isso significa dizer que, há um modo de imprimir 

subjetividade típico do meio impresso mesmo em textos referendados como sérios e 

responsáveis. 

Considerando que a atividade do profissional configura uma instância de uso da 

linguagem que atualiza a circulação de sentidos de ordem tanto situacional como 

ideológica, a escolha de um fato ou tema para uma matéria (seja uma notícia, 

reportagem, entrevista etc.), a seleção de imagens, a disposição do texto no meio 

veiculado etc. consistem de ações sócio-historicamente implicadas. Portanto, a prática 

jornalística, por mais séria que seja, implica processos de subjetivação e posicionamento 
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político-ideológico, o que vai contra a noção, pelo menos aquela partilhada pelo senso 

comum, de objetividade e imparcialidade. Assim, a objetividade e imparcialidade, que 

fundamentam o paradigma ético profissional, encerram uma contradição. Para desfazê-

la, precisamos reconhecer o risco de construir a postura ética de uma classe de 

trabalhadores sobre pilares consolidados no know-how do profissional experiente, 

porém imprecisos do ponto de vista da teoria da área de conhecimento que distingue a 

profissão e conhecer aquilo que a cultura organizacional do jornalismo referenda como 

objetivo e imparcial para, em seguida, pensar sobre sua importância na ordem social 

contemporânea. 

Diante disso, a objetividade jornalística parece configurar mais um ponto de 

partida do que um conceito norteador da práxis profissional. Reiterando o aspecto frágil 

da organização dessa profissão, Kunczik (2002) faz uma revisão bibliográfica para 

apontar como o termo se constrói no âmbito do jornalismo de maneira imprecisa do 

ponto de vista teórico, o que acentua cada vez mais discussões em torno da postura 

profissional do jornalista, ao invés de cessar dilemas, aquietar debates e orientar 

práticas. Objetividade e imparcialidade devem ser situadas teoricamente para 

compreendermos aquilo que funciona como objetivo e imparcial no âmbito do 

jornalismo. 

Na tentativa de construir uma teoria marxista do jornalismo, Genro Filho (1987) 

retoma a questão da cisão entre a prática e a teoria e propõe uma abordagem filosófica 

que lança luz sobre a interface jornalística, articulando o nível situacional da atividade 

desse profissional e seu contexto sócio-histórico. De acordo com o autor, essa divisão 

entre teoria e prática sempre reforçou o dilema profissional em exercer uma atividade 

fundamentada estritamente no know-how da profissão que, por sinal, fora desprezado 

pelas teorias que insistem em encerrar o jornalismo num espaço de mera servidão 

ideológica. O autor insiste que uma perspectiva teórica do jornalismo precisa dar conta 

não apenas de seu funcionamento no nível técnico, como também de sua significação 

sócio-histórica, sem, entretanto, dispor essas duas dimensões de maneira antagônica. A 

partir de sua proposta de definição do jornalismo como uma forma social de 

conhecimento, Genro Filho (1987) o defende como uma nova possibilidade 

epistemológica que permite uma reflexão de alcance ontológico. 
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De uma perspectiva materialista dialética, o autor compreende que o jornalismo 

surge objetivamente, com base na indústria moderna, mas assume uma função nas 

relações intersubjetivas e entre sujeitos e realidade objetiva, de modo a funcionar como 

possibilidade de ação política. O autor entende que a realidade objetiva não é restrita 

àquilo apreendido pelos sentidos físicos, embora seja de natureza concreta. Isso permite 

distinguir o objeto real, como experimentado pela percepção sensorial, do objeto 

teórico, como compreendido a partir dos conhecimentos acumulados. Todavia, ambos 

resultam de um processo de construção que implica a produção da realidade humana. 

Essa distinção serve para pensarmos o movimento de transformação realizado pelo 

humano ao se apropriar do mundo e, por meio dela, se aproximar da verdade do objeto 

real pela teoria. 

A partir dessa base filosófica, Genro Filho (idem) aponta as limitações das 

propostas teóricas fundamentadas no pragmatismo. Ao enquadrarem o jornalismo entre 

os eixos da probabilidade e importância, a perspectiva pragmática, desenvolvida 

sobretudo nos Estados Unidos da América, apaga a discussão da relação entre sujeitos, 

realidade objetiva e desenvolvimento do conhecimento inerente à prática jornalística e 

reserva a esta apenas o lugar de reprodutora de valores hegemônicos. Dessa maneira, 

não é possível compreendê-lo como uma nova possibilidade epistemológica nem como 

uma possível engrenagem da transformação social, apenas como mera reprodução da 

realidade. 

Nesta investigação, compartilhamos com Genro Filho (1987) a crítica à 

polarização entre teoria e prática e à perspectiva estritamente pragmática de um 

fenômeno significativo para a ordem social contemporânea. Além disso, também 

entendemos o jornalismo como forma social de conhecimento, como modo de ação 

humana sobre sua própria realidade, e não simples instrumento de forças legitimadoras. 

Esse ponto de partida nos permite colocar a objetividade jornalística numa discussão 

filosófica com alcance ontológico, sem cair no reducionismo técnico de sua produção. 

Ainda no âmbito das discussões teóricas do jornalismo, mencionamos o 

levantamento feito por Hohlfeldt (2004), que demonstra como o universo jornalístico se 

apóia na noção de objetividade mesmo sem defini-la de maneira operacional, e a 

discussão de Sponholz (2003), que ressalta que a noção de objetividade jornalística 

consiste no exercício de apropriação do real, dos fatos como acontecem no mundo 
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empírico. De acordo com o Hohlfeldt (2004), a objetividade, por mais controversa e 

imprecisa que seja, tem sido abordada, tanto na esfera acadêmica quanto na esfera 

prática profissional, como principal critério a ser obedecido pelo jornalista para o 

exercício de sua profissão. Já Sponholz (2003) defende a ideia de que a objetividade 

jornalística se define pelo desafio de conhecer a realidade e deve ser pensada a partir de 

Teorias do Conhecimento. Essas reflexões apontam a pertinência da discussão e 

indicam a importância de uma reflexão epistemológica para compreensão daquilo que é 

referendado como objetivo na prática jornalística. 

Ribeiro Junior (2001) também problematiza o trabalho do jornalista, 

encaminhando uma discussão de maneira profícua para esta tese. De acordo com o 

autor, o jornalismo se localiza entre duas margens: a imediaticidade, regida pelo 

interesse público e emoção, e a reflexão, que revela diferentes graus de distanciamento 

do quotidiano. Dentro desses limites, cada produto jornalístico é resultado da simbiose 

entre a emoção e a reflexão, e o estatuto da publicação vincula-se ao grau de 

aproximação de uma faceta ou de outra. A produção jornalística mais influenciada pela 

emoção instaura certo catastrofismo e sensacionalismo, ao passo que aquela mais 

comprometida com a razão amplia a própria qualidade, pois organiza informações 

dispersas em um corpo de conhecimentos e valores. Ambas as abordagens estão 

imbricadas em relações subjetivas e intersubjetivas, todavia podem diferir quanto ao 

posicionamento ético. Desse ponto de vista, o jornalismo referendado como sério 

distancia-se da imediaticidade e localiza-se numa dimensão reflexiva, na qual está 

comprometido com a razão em detrimento da emoção. Assim, a objetividade e 

imparcialidade passam a traduzir uma postura política responsável. 

Ainda conforme a discussão do autor, mesmo no exercício de um jornalismo 

sério, a produção jornalística escapa o plano da mera reprodução do real e alcança o 

status de agente na construção da realidade. Essa perspectiva localiza o trabalho do 

jornalista numa relação com a empiria, na qual há de se ter uma preocupação com a 

captação e transmissão de fatos sem, entretanto, ignorar a intervenção da subjetividade. 

Dessa perspectiva, a subjetividade das equipes, da direção e dos leitores participa da 

construção jornalística, e a sua dose determina a qualidade do material publicado. Em 

outras palavras, o juízo ético, a ideologia são quesitos necessários para a abordagem dos 

fenômenos a serem tratados na mídia, e a articulação das subjetividades aí imbricadas 
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determina o grau de profissionalismo das práticas discursivas jornalísticas, e 

objetividade e imparcialidade implicam uma reflexão quanto à relação dos sujeitos entre 

si e com a realidade objetiva, sem, todavia, negligenciar a importância da apropriação 

de conhecimento nesse processo de relações sociais. 

Dentro dos estudos da linguagem, numa abordagem interdisciplinar, Grillo 

(2004) se ocupa do texto jornalístico impresso e discute a tensão 

objetividade/subjetividade nos gêneros “notícia” e “reportagem”. Seu trabalho, que 

investiga a construção do real em dois jornais (O Estado de S. Paulo e Folha de S. 

Paulo) aponta a impossibilidade de alcance da objetividade de um ponto de vista 

dialógico de linguagem e confronta diferentes abordagens do termo dentro da esfera 

jornalística. A autora identifica as formas que imprimem caráter informativo a esses 

gêneros e discute o modo de funcionamento de tais formas e como representaram a 

greve dos petroleiros de 1995 nos dois jornais impressos. O estudo de Grillo (2004), 

além de contribuir com importantes reflexões sobre os movimentos sócio-discursivos 

que desvelam a subjetivação em textos jornalísticos, também assinala importantes 

vínculos desses textos com a realidade extralinguística, seja pela busca de transparência 

e fidelidade aos fatos, seja pela relação estabelecida com os leitores na recepção dos 

materiais jornalísticos. 

Semelhantemente, de uma perspectiva discursiva, Sant’Anna (2004) elege como 

objeto de estudo a linguagem jornalística do meio impresso e descreve, a partir da 

heterogeneidade enunciativa, marcas de subjetividade em notícias de dois jornais 

(Clarin e Folha de S. Paulo) e problematiza as noções de objetividade e imparcialidade. 

Consoante as discussões da autora, é possível identificar opiniões, que marcam a 

manifestação da subjetividade humana, inerentes ao uso da linguagem mesmo em 

gêneros como a notícia, que privilegia o apagamento do enunciador, no caso, o 

jornalista responsável pelo texto. Tomando a materialidade linguística como entrada de 

sustentação de sua análise, Sant’Anna (2004) categoriza, basicamente, três modos 

captação da voz do outro: a entrevista, entendida como relato fiel das palavras do outro; 

formas intermediárias, como o discurso indireto, modalização em discurso segundo; e o 

discurso narrativizado que, segundo a autora, constitui uma forma na qual as vozes do 

eu e do outro confundem-se, estabelecendo a aparente objetividade discursiva. Os 

estudos desenvolvidos pela autora também contribuem para a compreensão do modo 
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como o texto jornalístico se organiza sócio-discursivamente, apontando, de uma 

abordagem enunciativa, como sua arquitetura atende às relações com a função de 

vulgarização do conhecimento da mídia impressa. 

Tanto a investigação de Grillo (2004) quanto a de Sant’Anna (2004) trazem 

reflexões importantes para compreendermos aquilo que a cultura organizacional do 

jornal impresso referenda como objetivo e imparcial, o que nos auxilia entender os 

desafios éticos profissionais que esses conceitos mobilizam. Entretanto, não 

contemplam as questões sócio-discursivas a partir dos movimentos institucionais em 

direção à construção identitária atualizada nas produções das editorias. 

Na presente pesquisa, dialogamos com essas abordagens quanto ao 

reconhecimento da relevância da “objetividade” para o exercício ético profissional do 

jornalismo e, ainda, quanto à sensibilidade à controvérsia que a cerca. Em especial, 

compartilhamos com Genro Filho (1987) a noção de que o jornalismo funciona como 

nova possibilidade epistemológica e com Grillo (2004) e Sant’Anna (2004) a 

perspectiva da qual abordamos a discussão, que é a dos estudos da linguagem. Assim 

como essas autoras, entendemos que os conflitos inerentes à noção de objetividade 

jornalística configuram desafios de ordem discursiva, já que, do lugar do qual pensamos 

a construção dos sentidos, não há como suprimir a subjetivação de qualquer instância de 

uso da linguagem. Particularmente, porém, nesta tese voltamo-nos para a questão da 

linguagem como trabalho do jornalista não a partir dos embates gerados na tentativa de 

apropriação da empiria resgatados na esfera de produção e publicação do texto 

jornalístico. Partimos da investigação das reportagens inscritas em concursos e 

premiadas, porque, deslocadas para esse contexto, o trabalho do jornalista passa a 

configurar objeto do discurso e não mais ação empírica cujos rastros são deixados no 

produto final. Na situação de concurso, não é tanto o fato que é referendado, mas o 

modo como é gerido discursivamente. 

Sendo esta pesquisa vinculada ao grupo “Linguagem, identidade e 

memória”/CNPQ, coordenado pela Profª Beth Brait, na PUC-SP, e tendo desenvolvido 

estágio junto ao grupo de pesquisa PAIDEIA, no domínio de pesquisa “Approche 

sémiologique et discursive de la culture post-moderne”, criado e coordenado pela Profª 

Marília Amorim, na Universidade Paris 8, a investigação tem um recorte sincrônico sem 

perder de vista a construção histórica dos fenômenos investigados. Entendemos que os 
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textos jornalísticos são produzidos numa teia intersubjetiva atualizada a cada instante 

enunciativo, na qual circulam valores por vezes conflitantes, que não são inventados a 

cada momento. Os valores da ordem institucional – da Editoria –, os da ordem do 

coletivo profissional, dos indivíduos profissionais (repórteres e fotojornalistas) e dos 

receptores desses textos são resultado de construções históricas e apresentam questões e 

dilemas na contemporaneidade que os transformam. Entendemos também que o 

gerenciamento desses valores implica inscrição na cadeia comunicativa, de maneira que 

mesmo um foco sincrônico engloba o rastro diacrônico. 

Como a produção do texto jornalístico para a mídia impressa não está num 

vácuo social, antes, está circunscrita na realidade histórico-política, acreditamos que o 

exercício ético do jornalismo envolve uma postura diante das questões sócio-discursivas 

que se apresentam para esse meio específico. Na situação de concurso, todas essas ações 

compõem o objeto do discurso, de modo que podemos acessar aquilo que a própria 

empresa referenda como sério e responsável ao se inscrever e também o que a cultura 

jornalística consolida ao premiar. 

Partimos, então, da hipótese de que o texto jornalístico é simultaneamente 

produto de processos de subjetivação, uma vez que é entretecido por múltiplos vetores, 

e vetor desses processos, porque consolidam, refutam ou refratam valores ao fazerem 

circular sentidos e discursos. A produção jornalística ao mesmo tempo que resulta de 

relações intersubjetivas media a relação de outros com a realidade biossocial. 

O objetivo desta investigação é compreender como processos de subjetivação 

são articulados em reportagens impressas premiadas do jornal carioca O Dia na busca 

por uma configuração identitária institucional séria para apontar como, mesmo numa 

esfera que prima pela objetivação, o exercício ético do jornalismo não implica o 

apagamento da subjetivação, mas a gestão responsável das relações inerentes à 

comunicação discursiva. Para isso, identificamos e descrevemos as marcas enunciativo-

discursivas de processos de subjetivação em três das séries premiadas por instituições 

alheias a O Dia e identificamos os espaços abertos para esses processos de subjetivação 

na prescrição do trabalho dos profissionais que compuseram tais reportagens. A partir 

do diálogo que se estabelece entre a prescrição, a produção e premiação das 

reportagens, discutimos a questão da ética jornalística de um ponto de vista discursivo, 

localizando a noção de “objetividade” num eixo epistemológico que dê conta de apontar 
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sua relevância sócio-histórica e ponderando a influência das transformações axiológicas 

contemporâneas no jornalismo impresso. 

Para nortear a pesquisa, levantamos a seguinte questão: 

Entendendo os textos premiados como atos responsáveis circunscritos em 

relações sociais mais amplas que a de divulgação de fatos, como os processos de 

subjetivação são articulados dentro de uma perspectiva ética profissional em três 

séries de reportagens premiadas de um jornal impresso carioca? 

A fim de responder a essa pergunta, desdobramo-la em outros três 

questionamentos: 

a) Que espaços os textos prescritivos do trabalho jornalístico abrem para as 

posições enunciativas no meio impresso, dentro de uma esfera discursiva 

construída a partir da noção moderna de verdade em direção à objetivação? 

b) O que as marcas de posicionamentos enunciativos nas séries de 

reportagens selecionadas revelam dos processos de subjetivação implicados nos 

enunciados da editoria nos concursos? 

c) Quais os posicionamentos ideológicos referendados nas situações de 

premiação? 

A perspectiva dialógico-enunciativa de discurso orientou não apenas a reunião 

dos aportes teóricos, como também o procedimento metodológico e de análise. Assim, 

no primeiro capítulo, discutimos a questão ética e epistemológica que atravessa e funda 

o jornalismo, em particular, em sua forma impressa. De uma perspectiva dialógica 

bakhtiniana da cultura humana, concebida sobre o tripé da ética, estética e 

epistemologia, compreendemos que o funcionamento cultural pode ser descrito pela 

organização das formas de saber e de discurso (AMORIM, 2007). Discutimos três 

grandes paradigmas enunciativos que descrevem a história da cultura ocidental para, em 

seguida, problematizar as relações intersubjetivas imbricadas e implicadas no 

funcionamento cultural moderno, quando o jornalismo é efetivamente estruturado, e 

contemporâneo, momento em que uma transformação axiológica tem apresentado 

desafios para a manutenção do meio impresso. A passagem do moderno ao pós-

moderno no campo da produção jornalística impressa reaviva a importante discussão 

quanto à noção de verdade, o que diz respeito diretamente ao modo como este põe em 

relação sujeitos entre si e com a realidade objetiva. 
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No segundo capítulo, apresentamos nosso posicionamento em relação à natureza 

do discurso e da subjetivação para discutirmos o modo como compreendemos o 

processo de construção dos sentidos nesse meio na esfera jornalística. Baseando-nos 

preponderantemente nos estudos de Bakhtin e seu Círculo, destacamos a importância 

das noções de autoria, locutor, destinatário e objeto para recuperar a complexidade do 

fenômeno enunciativo na imprensa, que mobiliza material semiótico de natureza verbo-

visual. Em seguida, discutimos as implicações para as relações de alteridade no 

deslocamento das reportagens para o contexto de concurso e premiação, destacando os 

desdobramentos para a noção de responsabilidade. 

No terceiro capítulo, descrevemos o percurso metodológico. Partimos dos 

critérios de seleção e delimitação do corpus e descrevemos o contexto de pesquisa, 

pontuando a esfera de produção das reportagens e a de premiação. Depois apresentamos 

os mecanismos de coleta de dados e detalhamos o método de análise que construímos, 

destacando as categorias enunciativas que nos permitiram acessar a materialidade 

verbo-visual que molda os fenômenos discursivos investigados. 

No quarto capítulo, respondemos às questões levantadas em duas etapas. Na 

primeira, descrevemos e analisamos os textos que compõem o eixo prescritivo do 

trabalho jornalístico, a saber: as diferentes reformulações da Lei de Imprensa no Brasil, 

o Código de Ética dos Jornalistas, o manual de redação de O Dia e as regras dos 

concursos. Cada um deles representa um vetor de tensão cujo nó constrói a esfera 

jornalística neste país. O estudo desse conjunto de tensões mostra como a produção e 

premiação jornalística envolvem a avaliação de um modo de geri-las, o que 

necessariamente implica postura ética. Na segunda etapa de análise, focamos as séries 

de reportagens. Descrevemos e analisamos a articulação dos sujeitos enunciativos na 

transposição da esfera de produção para a de concurso para interpretar qual(is) seja(m) 

o(s) posicionamento(s) ideológico(s) referendados no processo de reconfiguração 

identitária do jornal. Passemos à discussão dos aportes teóricos da tese. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 01 

Processos de subjetivação e responsabilidade jornalística: os desafios da mídia 

impressa na cultura contemporânea 

 

O jornalista é acima de tudo um contemporâneo. É obrigado a sê-lo. 

Vive na esfera de questões que podem ser resolvidas em sua atualidade 

(ou ao menos num tempo próximo). Participa de um diálogo que pode ser terminado 

e até concluído, que pode passar à ação, pode tornar-se força empírica. 

Mikhail Bakhtin 
 

Na busca por compreender a dimensão ética dos processos de subjetivação que 

atravessam textos jornalísticos do meio impresso, três pontos parecem-nos chave. O 

primeiro diz respeito à articulação dos modos de subjetivação e o funcionamento 

cultural. As possibilidades de construção de sujeitos são emolduradas pela história e 

simultaneamente a definem, de modo que, para acessar as tensões éticas implicadas 

nesses processos, é preciso compreender a relação que mantêm com as construções 

sociais que orientam e regulam as relações humanas. Desse ponto de vista, os sujeitos e 

a cultura não determinam um ao outro, mas interpenetram-se na arena sócio-histórica de 

maneira que a construção de um e a de outro não podem ser separadas. 

O segundo ponto chave é a inserção do jornalismo nessa arena sócio-histórica. O 

debate acerca da relevância da objetivação para seu exercício ético que flagramos hoje é 

resultado de uma construção social. Organizado na modernidade, o jornalismo se 

desenvolve a partir das demandas dos processos de subjetivação tais como esse 

momento reivindicava, no sentido de responder ao que o funcionamento moderno 

solicitava, o que possibilitou novas maneiras de construir sentido, conhecimento, 

sujeitos e referendou valores que se consolidavam. Na atualidade, por conta do 

desenvolvimento do capitalismo, a produção jornalística e a produção empresarial se 

sobrepõem de modo que a noção ética profissional torna-se sensível à lógica do 
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mercado, e a tensão objetivação vs. subjetivação passa por um processo de 

reconfiguração. 

O terceiro ponto que ressaltamos é a questão específica do meio impresso, cujos 

dilemas e desafios desvelam valores contemporâneos preponderantes que influenciam 

diretamente os modos e as possibilidades de subjetivação. Num momento cada vez mais 

marcado pelo imediatismo, o funcionamento da imprensa precisa se adaptar para 

justificar seu lugar social, uma vez que meios mais ágeis cumpririam a função de 

“informar” o público de modo mais eficaz. A relação direta do jornalismo com a 

contemporaneidade, já ressaltada por Bakhtin no texto que apresentamos como epígrafe, 

não é peculiar à atualidade, mas constitutiva dessa produção discursiva. Isso quer dizer 

que o jornalismo, em especial o impresso, configura um terreno sensível às 

transformações no funcionamento cultural e lugar privilegiado para investigação das 

questões éticas inerentes às mudanças nos modos de subjetivação. 

Assim, neste capítulo, propomos o seguinte percurso de discussão: de início, 

definimos o que entendemos por “processos de subjetivação” a partir da articulação 

entre o conhecimento e a linguagem, que permite desenhar três grandes momentos da 

cultura ocidental, a saber: o pré-moderno, o moderno e o pós-moderno. Esboçado o 

trajeto histórico, localizamos a organização do jornalismo, resgatando as implicações 

éticas dessa produção discursiva desde o século XVII, momento em que se estabelece a 

periodicidade e o jornalismo passa a integrar o funcionamento cultural como forma de 

construção de conhecimento e de sujeitos. Em seguida, ponderamos os pontos que 

indicam as alterações de valor na contemporaneidade que trazem novos desafios éticos 

ao campo jornalístico, em especial à produção do meio impresso. Por fim, discutimos a 

perspectiva da qual assinalamos a questão da responsabilidade na imprensa, destacando 

a tensão objetivação vs. subjetivação, que se estabelece como constitutiva dessa esfera 

no século XVIII. 

 

1.1 Um panorama sócio-histórico dos processos de subjetivação 

A noção de “sujeito” configura um ponto de tensão que aponta para diferentes 

contextos, de modo que o vocábulo, o signo linguístico, encerra mais uma discussão do 

que uma definição precisa. Do ponto de vista filosófico, na metafísica clássica, por 

exemplo no aristotelismo, o termo designa o ser real, substância, realidade permanente à 
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qual se atribuem transformações. Em uma abordagem epistemológica, especialmente a 

partir do cartesianismo e do pensamento moderno, “sujeito” indica o “eu” pensante, 

consciência, espírito ou mente enquanto faculdade cognoscente e princípio fundador do 

conhecimento. Etimologicamente, do latim subjectus, o termo traz a ideia de 

“subordinado a”, “submetido a”, “situado abaixo de”. Essa base aponta para um aspecto 

essencial que é o da relação. A construção de um sujeito implica uma relação. Mesmo 

da perspectiva cartesiana em que o ser cognoscente se basta como fonte do 

conhecimento, o sujeito instaura-se na relação com esse conhecimento. Penso, logo 

existo, mais do que uma frase, implica uma enunciação e, nessa condição, está posta 

uma interação. O espírito ou mente cognoscente uma vez flagrado no enunciado se 

constrói a partir de uma base relacional. Por conta disso, os sentidos que recuperamos 

etimologicamente nos valem como mecanismo de abordagem dos processos de 

subjetivação, isto é, dos processos relacionais por meio dos quais os sujeitos se 

constroem. Quais são as relações que constituem os sujeitos e como essas relações se 

dão? No âmbito desta tese, acrescentamos uma terceira pergunta: nas relações 

entretecidas nas premiações de uma editoria, quais possibilidades de subjetivação são 

referendadas na cultura organizacional da empresa de informação? 

A resposta para essas questões remonta à Grécia Antiga, berço da cultura 

ocidental. Desde lá encontramos três referenciais de funcionamento cultural que, de um 

modo ou de outro, atravessam a ordem social do Ocidente e desempenham uma função 

preponderante na construção dos sujeitos. Segundo Amorim (2007), a história da cultura 

ocidental pode ser dividida em três grandes temporalidades – pré-moderna, moderna e 

pós-moderna –, cada uma das quais marcada pelo predomínio de um modo de relação 

entre o saber e o discurso estruturada a partir de um determinado princípio que regula o 

eixo axiológico de dado momento histórico. No período pré-moderno, o princípio da 

“verdade como memória” regulava o funcionamento da cultura nas sociedades 

tradicionais. Em oposição ao esquecimento, a verdade era validada pelo mito, por aquilo 

que era transmitido por gerações, pelas profecias ou por oráculos. As grandes epopéias 

mostram esse valor pela memória e imortalidade garantida no contar e recontar de 

histórias. Nessa ordem social, a verdade não era vinculada à novidade, mas ao repetido, 

mantido e estabilizado por meio do saber mítico, que era arraigado ao discurso da 

divindidade e organizado na forma narrativa. A verdade que se opõe ao esquecimento 
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compunha o princípio que organizava o eixo valorativo no qual a relação com o divino 

determinava a condição de sujeito (à divindade). Nesse universo de sentido, as 

profecias, os oráculos, os mitos de origem configuravam formas legítimas de saber que 

marcavam a assimetria relacional do sujeito em relação à divindade. Esse 

funcionamento cultural a autora (AMORIM, 2007) denomina Mythos. 

Em contrapartida a esse paradigma, a laicização do conhecimento inaugura a 

modernidade no sentido de desvincular o saber do sagrado, trazendo ao senso de 

verdade a noção do processual, do inédito, da transformação, da instabilidade. A ruptura 

entre religião, mito e discurso abre diferentes possibilidades de relações sociais, tais 

como o desenvolvimento da noção de um Estado laico, a diferenciação entre o real e o 

discursivo, já que a palavra deixa de constituir um dogma, entre outros aspectos de 

mudança sócio-histórica, e privilegia uma forma discursiva não mais narrativa, mas 

demonstrativa. Ao invés da memória, a garantia de veracidade está na demonstração, na 

experimentação, na explicação, na justificativa dos fatos. A racionalidade se define 

como um valor que imprime à noção de verdade a questão da objetividade. A “verdade” 

continua sendo o princípio base do eixo de valor das relações sociais. Todavia, ao invés 

de se fundamentar na oposição entre “memória” e “esquecimento”, a verdade, no 

período dito moderno, resulta da tensão “verdadeiro vs. falso”. A narração dá lugar à 

demonstração, uma forma dialética de organizar o discurso. Esse paradigma Amorim 

(2007) denomina Logos. 

As transformações que consolidam a modernidade instauram contexto propício ao 

desenvolvimento de práticas como as científicas e jornalísticas. Ambas atendem à 

demanda social por rompimento com a relação humano-divino como deflagradora da 

condição de sujeito e por consolidação, num plano antropocêntrico e multifacetado, da 

relação humano-Estado, humano-conhecimento experimentável, por exemplo. 

Discutiremos essa questão mais detalhadamente adiante. Por ora, destacamos que a 

estruturação do jornalismo na modernidade configura uma marca de mudança cultural 

(do pré para o moderno) e, por isso, desempenha função importante para novas 

possibilidades de subjetivação. 

Ainda de acordo com Amorim (2007), a grande alteração no funcionamento 

cultural que dá origem ao que chamamos de pós-modernidade é o deslocamento do eixo 

axiológico que estrutura as relações sociais. Se até a modernidade a verdade regia a 
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organização epistemológico-discursiva, fosse como memória, ou como construção 

dialética, na pós-modernidade, a verdade dá lugar à eficácia. Essa mudança traz fortes 

implicações discursivas, principalmente pelo fato de a eficácia, diferente da verdade, 

não pressupor o discurso. Enquanto o pré-moderno e o moderno eram marcados por 

formas discursivas predominantes por meio das quais o saber se organizava, a saber: a 

narração e a demonstração, respectivamente, o pós-moderno é marcado pela ação, 

adaptação, alcance de objetivos, independente de forma discursiva específica. Esse 

funcionamento cultural que privilegia o saber pragmático, a autora denomina Métis 

(AMORIM, 2007). 

Cada uma dessas grandes temporalidades constitui um universo de valor, implica 

uma dimensão ética, mas não deve ser entendida de maneira estanque. Os três 

paradigmas têm referenciais na Grécia Antiga, o que indica a co-existência dos 

diferentes modos de articular formas discursivas e formas de saber. O que Amorim 

(2007) sistematiza é o lugar que cada modelo ocupa na organização do funcionamento 

cultural em diferentes épocas. A despeito da preponderância de um tipo de relação entre 

forma de saber e forma discursiva, identificamos núcleos de tensão e embate entre eles 

em diferentes esferas de dado momento histórico. Na religiosa, por exemplo, ainda nos 

dias de hoje o mito exerce uma função marcante, mesmo que tal contexto seja 

atravessado por valores pós-modernos. Semelhantemente, no espaço do fazer científico 

encontramos valores modernos estruturantes das relações sociais nele implicados. 

Apenas chamamos atenção para os três paradigmas como modo de identificar fronteiras 

valorativas que marcam conflitos sociais e embates discursivos. As interações 

empreendidas em dado período com a predominância axiológica de um paradigma 

enunciativo são compelidas a se reorganizarem conforme as transformações culturais 

vão consolidando outros valores. Isso, porém, não é um movimento linear e contínuo. É 

um processo de redefinição de fronteiras, que implica disputa. 

Especificamente no âmbito desta investigação, entendemos o jornalismo como 

produto prototípico do pensamento moderno com as coerções e implicações que a 

relação entre a demonstração e a noção de “fato real” traz. Como o jornalismo se 

estruturou na modernidade, a importância da verdade como aquilo garantido pela 

realidade experimentável ocupou lugar essencial nessa produção discursiva Então, a 

maneira de compreender a tendência sócio- cultural pós-moderna aponta o grande 
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desafio do exercício jornalístico na contemporaneidade. O processo de substituição da 

noção de “verdade” pela de “eficácia” como princípio de valor da cultura coloca em 

xeque um importante pilar: o da objetividade jornalística, que, conforme discutem 

Kunczik (2002) e Ward (2004), a despeito de sua instabilidade conceitual, é cara ao 

exercício ético profissional. Isso porque deixa de haver coincidência entre o eixo 

axiológico da produção jornalística e o do funcionamento cultural. Antes de nos 

debruçarmos sobre as implicações diretas para o jornalismo, detenhamo-nos um pouco 

na discussão da configuração do sujeito em cada um desses paradigmas e nos 

desdobramentos das possíveis articulações entre eles. 

Retomemos o período pré-moderno. Ter a memória como base do eixo 

axiológico implica assumir o passado como referência. As sociedades tradicionais 

organizavam-se a partir do que os antepassados transmitiam de geração em geração. 

Enquanto fosse lembrado, aquele conhecimento era válido. Ressaltamos duas dimensões 

desse fenômeno: o modo como a memória era garantida e a forma como era transmitida. 

Para analisar a multiplicidade de saberes implicados em qualquer funcionamento 

cultural, optamos, assim como Amorim (2007), por tratar de formas de saber e formas 

discursivas para flagrar as invariantes dentre essas múltiplas possibilidades de saber e de 

manifestação dos discursos. Desse modo, podemos identificar o saber mythos com a 

forma narrativa de saber. Essa identificação nos permite acessar tanto o modo como a 

forma de funcionamento cultural das sociedades tradicionais. Comecemos pelo modo de 

funcionamento. 

Para descrever o modo como o saber narrativo funciona, a autora (AMORIM, 

2007) retoma os estudos de Émile Benveniste, que contribuiu para o avanço dos estudos 

da linguagem humana a partir de proposições quanto à dimensão dialogal do sistema 

linguístico. Apesar de não fundamentar nossa discussão em uma base estruturalista de 

linguagem, vale a pena retomar as contribuições desse linguista para lançar mão de 

categorias formais que dão acesso a pontos chave do modo de funcionamento da 

interação humana. 

Em um texto intitulado “a comunicação animal e linguagem humana”, 

Benveniste (1952) diferencia a reação da resposta, ressaltando que a capacidade de 

responder a alguém ou alguma coisa é especificamente humana. Comparando pesquisas 

em Zoologia sobre a comunicação das abelhas e estudos sobre a comunicação humana, 
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o linguista ressalta que somente entre os humanos há a possibilidade se responder a uma 

proposição. Somente na linguagem humana temos a possibilidade de escapar à 

experiência objetiva e representá-la simbolicamente, o que nos dá a chance de não 

apenas reagir, mas responder a algo. Enquanto entre as abelhas os signos produzidos por 

sua “dança” remetem a uma distância concreta em que se encontra alimento, na 

linguagem humana – no diálogo – a referência à experiência objetiva e a reação à 

manifestação linguística se misturam livremente, ao infinito (BENVENISTE, 

1952/2005: 65). Isso porque exclusivamente na comunicação humana flagramos essas 

duas dimensões que permitem representar sentidos que escapam à experiência objetiva. 

Por causa dessa marca distintiva, podemos recuperar dessa postulação mais do que 

aspectos formais da linguagem, mas também um referencial de posicionamentos que 

desvelam os processos de subjetivação. 

Ainda dentre os estudos desse autor, encontramos um ensaio acerca dos níveis 

de análise linguística, do qual depreendemos as contribuições de sua proposta de uma 

abordagem enunciativa. Sem abrir mão do aspecto formal da linguagem, Benveniste 

(2005), em um texto datado de 1962 com o título em português “Os níveis da análise 

linguística”, convida o leitor a refletir sobre as diferentes implicações entre a abordagem 

do fenômeno linguístico de uma perspectiva semiótica [ou, como sugere 

Bakhtin/Volochinov (1929/1999), uma perspectiva objetivista abstrata que reconhece 

apenas o que é estritamente formal] ou semântica [nesta investigação, entendemos como 

uma abordagem enunciativa, cf. cap. 2], considerando a relação entre forma e sentido. 

De acordo com Benveniste (1962), essa distinção da semiótica e da semântica 

fundamenta os diferentes níveis de análise com as quais podemos trabalhar a 

materialidade linguística. 

De sua perspectiva, no âmbito semiótico, o objeto que interessa à Linguística 

limitar-se-ia às unidades com significado que simultaneamente decompõem-se em 

unidades de nível inferior – unidades constituintes – e exercem uma função integrante 

de uma unidade maior. Esse é o caso dos fonemas, por exemplo, que, analisados por 

meio dos métodos tradicionais dos estudos estruturalistas (segmentação e substituição), 

simultaneamente configuram uma unidade constituída de merismas e integram unidades 

superiores – os morfemas. Estes, por sua vez, podem ser decompostos em fonemas e 

integram lexemas, e assim por diante. Nesse movimento de dupla articulação de 
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elementos constituintes com função integrativa, chegamos ao fonema como unidade 

mínima distintiva (já que os merismas configuram um nível infra-linguístico) e às frases 

como uma unidade maior, porém de caráter particular (BENVENISTE, 1962). Elas 

podem ser decompostas em unidades constituintes, mas não podem, em contrapartida, 

ser consideradas, dentro desse ponto de vista semiótico [formal], integrantes de um 

nível maior. 

Essa peculiaridade da frase aponta para um outro plano de abordagem da 

materialidade linguística: o semântico [enunciativo]. Como Benveniste (1962) destaca, 

a perspectiva estritamente formal não pode ir além da frase, porque a partir dela 

adentramos o domínio da língua em ação. Essa noção cria uma cena em que há não 

apenas formas linguísticas, mas sujeitos fazendo uso dessas formas para a construção de 

sentidos. Em outras palavras, a perspectiva semântica proposta por Benveniste (1967) 

introduz a questão do sujeito na realização linguística. Com uma frase, instituímos 

proposições interrogativas, assertivas, imperativas etc. Essas modalidades, identificadas 

a partir de formas sintáticas específicas, apontam a imbricação desse material linguístico 

num cenário que vai além daquele capturado pela estrutura da língua. Assim, é flagrada 

a presença de locutores (uma interrogação, por exemplo, pressupõe a presença de 

alguém que convoca um outro a participar de dado contexto de fala) que lançam mão da 

língua e, pela enunciação, a dispõe em discurso [enunciado, da perspectiva teórica que 

orienta esta investigação]. As frases sinalizam um agir inerente ao uso da língua e, por 

isso, extrapolam o nível semiótico [formal] e localizam o sujeito na língua. 

A partir desse ponto de vista, Benveniste (1989), em um texto publicado 

originalmente em 1970, organiza seus vários estudos desenvolvidos ao longo de sua 

carreira na proposta de um aparelho formal da enunciação, que garante acesso a esses 

fenômenos linguísticos que estão além daquilo que pode ser recuperado no plano 

estritamente formal. Conforme o autor sugere, a enunciação se dá no momento em que o 

locutor se apropria do aparelho formal da língua e se posiciona como sujeito na língua 

em uso. Desse modo, o autor apresenta a enunciação como um processo de apropriação 

da língua que introduz aquele que fala no acontecimento linguístico. 

A abordagem enunciativa benvenisteana parece supor um indivíduo externo à 

linguagem que se apropria dela como um mecanismo concreto, disponível para o uso. 

Apesar de não aderirmos a essa ideia, reconhecemos que sua perspectiva lança um 
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fundamento dialogal que pode funcionar como construto teórico de representação das 

relações que constroem os sujeitos. Ao colocar em cena indivíduos interagindo, 

podemos deslocar a análise linguística do nível puramente estrutural para o nível 

enunciativo e esboçar as relações que constituem os processos de subjetivação. 

Seguindo esse raciocínio, entendemos que o estudo da enunciação, orientado 

pela visão benvenisteana, configura uma análise de índices das marcas de subjetividade 

no discurso, das quais destacamos, ainda de acordo com as discussões do autor, os 

índices de pessoa (BENVENISTE, 1946; 1956; 1958), os de ostensão (dêiticos) e os de 

temporalidade (formas temporais; BENVENISTE, 1958; 1970). Esses indicadores são 

pertinentes à abordagem enunciativa uma vez que extrapolam aquele nível semiótico 

[formal] ao remeterem ao contexto concreto de fala. O autor discute, então, que o 

problema dos pronomes é da ordem de linguagem antes de ser de língua 

(BENVENISTE, 1956). Não constituem uma classe unitária: há aqueles que pertencem 

à sintaxe e há outros característicos da instância do discurso (entendido pelo autor como 

uso da língua). Este é o caso dos pronomes pessoais “eu”/“tu”, que só podem ser 

definidos em termos de “locução”, de modo que “eu” é aquele de diz, que enuncia, o 

locutor e, por analogia, dizemos que “tu” é o indivíduo alocutado (idem). De acordo 

com o autor, a presença do “eu” instaura a do “tu” e vice-versa. Embora a posição do 

“eu” seja sobrepujante, a subjetividade no discurso, nesse recorte teórico, é construída 

numa necessária relação intersubjetiva intercambiável eu-tu. Diferente dessas formas 

pronominais, a terceira pessoa, de acordo com Benveniste (1956), configura, na 

verdade, uma marca de não-pessoa, já que faz referência àquele que está ausente da 

instância de discurso. A questão dos pronomes pessoais aponta como a 

subjetividade/intersubjetividade, para Benveniste (idem), configura um lugar linguístico 

ocupado por aquele que reclama a posição do “eu”, ou seja, usa a língua e situa o “tu” e 

instaura uma discussão importante para esta investigação: a noção de pessoa. 

Ao distinguir a natureza da primeira e da segunda pessoa do discurso, 

Benveniste (1956) classifica a terceira forma pronominal como não-pessoa, apontando 

um aspecto que podemos levar a um nível mais abrangente do que o linguístico. 

Tomando como base a discussão do autor, podemos dizer que a instauração de uma 

pessoa, ou, como preferimos, de um sujeito, está vinculada à participação no fenômeno 

enunciativo. Das questões que o autor levanta, destacamos três pontos. 
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Primeiramente, notamos que Benveniste (idem) chama a atenção para o fato de 

que as formas plurais dos pronomes de primeira e segunda pessoa em diferentes línguas 

não seguem a mesma regra que as formas de terceira pessoa. Em língua portuguesa, por 

exemplo, fica evidente que as formas eu-nós/tu-vós não seguem o paradigma de flexão 

ele-eles/ela-elas. Enquanto as formas de terceira pessoa flexionam-se como a maioria 

dos nomes em português, por exemplo, as formas de primeira e segunda pessoa são 

expressas por vocábulos diferentes. Mais relevante que a questão morfológica são as 

implicações semânticas: não podemos dizer que “nós” é apenas o plural de “eu”. Na 

verdade, “nós” configura uma palavra morfologicamente plural, porém semanticamente 

comprometida com a enunciação: pode ser de natureza inclusiva ou não. Sendo 

inclusivo, há diferentes possibilidades de interpretação sobre quem está incluído; pode 

ser um nós majestático etc. Sendo exclusivo, há de se atentar para as fronteiras 

interacionais projetadas. O fato é: “nós” marca aquele que enuncia. 

Por analogia, interpretamos o emprego das formas de segunda pessoa. Não 

obstante, as de terceira, parecem guardar as relações prototípicas de singular-plural, 

tanto no nível morfológico, quanto no nível discursivo. Benveniste (ibidem) destaca que 

esse fenômeno é recorrente em diferentes línguas. 

Em segundo lugar, Benveniste (1956) ressalta que os pronomes pessoais 

guardam um emprego diferenciado em relação aos demais signos linguísticos. Enquanto 

as palavras em geral apresentam um caráter referencial, forjado na articulação do 

significante e do significado, estabelecendo uma relação entre um conceito e uma forma 

linguística, os pronomes pessoais, em particular, a primeira e segunda pessoas, apenas 

marcam os sujeitos que tomam parte na enunciação. Esses pronomes não se encaixam, 

mesmo da perspectiva formal que concebe os signos linguísticos deste modo, na relação 

significante/significado. Diferentemente, os pronomes pessoais de primeira e segunda 

pessoa evidenciam funções enunciativas na língua. 

A mesma peculiaridade não se aplica aos pronomes de terceira pessoa, que se 

referem àquele que está ausente do processo enunciativo, ou seja, aquele que não toma 

parte na interação. Daí a possibilidade de exercer as funções textuais anafórica e 

catafórica, por exemplo. Face à distinção dentro da classe de pronomes, Benveniste 

(1956) sugere a diferenciação dos pronomes de pessoa – pessoas do discurso, da 

enunciação – dos pronomes da não-pessoa – aquela que não participa da enunciação. 
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Em terceiro lugar, destacamos uma importante observação feita pelo autor, cujas 

palavras vale a pena citar: 

Eu só pode ser identificado pela instância de discurso que o contém e 

somente por aí. Não tem valor a não ser na instância na qual é 

produzido. Paralelamente, porém, é também enquanto instância de 

forma eu que deve ser tomado; a forma eu só tem existência 

linguística no ato de palavras que a profere. Há, pois, nesse processo 

uma dupla instância conjugada: instância de eu como referente, e 

instância de discurso contendo eu, como referido. A definição pode, 

então, precisar-se assim: eu é o “indivíduo que enuncia a presente 

instância de discurso que contém a instância linguística eu”. 

Consequentemente, introduzindo-se a situação de “alocução”, obtém-

se uma definição simétrica para tu, como “indivíduo alocutado na 

presente instância de discurso contendo a instância linguística tu”. 

Essas definições visam eu e tu como uma categoria da linguagem e se 

relacionam com a sua posição na linguagem 

(BENVENISTE,1956/2005:278, 279). 
 

Reconhecendo a limitação dessa abordagem no que diz respeito ao próprio 

conceito de enunciação, valemo-nos de sua riqueza e esclarecimento teórico para 

sinalizar que trabalhamos, nesta investigação, com as manifestações formais do 

enunciador – o eu referente – mas também buscamos as implicações ideológicas dessa 

manifestação – o eu referido. Apesar de Benveniste conceber a enunciação como um 

fenômeno situacional, resumido ao momento circunstancial de fala ou escrita, suas 

contribuições nos auxiliam a identificar na materialidade verbal as formas que traduzem 

movimentos sócio-discursivos relevantes na abordagem enunciativo-dialógica aqui 

adotada (cf. cap. 2). É com esse olhar que atentamos para o sujeito linguístico como o 

autor desenhou e, avançando na análise linguístico-enunciativa, consideramos, ainda, 

sua proposta de dois planos de enunciação diferentes. 

Em um estudo sobre as relações de tempo no verbo em francês, Benveniste 

(1959) discute que as categorias de presente, passado e futuro, por mais incontestáveis e 

profícuas que sejam não dão conta da complexidade imbricada no emprego das formas 

verbais. De acordo com o autor, os verbos em francês compõem dois sistemas distintos, 

porém complementares, a saber: aquele que manifesta uma enunciação histórica e o que 

manifesta uma enunciação discursiva. Enquanto esta guarda marcas específicas da 

situação de enunciação, aquela experimenta uma disjunção que a localiza num eixo 

temporal desvinculado do eixo presente, referencial da instância enunciativa. 
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No plano histórico da enunciação, as formas de pessoa dão lugar às de não 

pessoa e as marcas de tempo e espaço guardam um referencial outro que não o eixo 

“aqui-agora” de qualquer instância enunciativa. Isso significa dizer que, na enunciação 

histórica, há marcas linguísticas que visam apagar traços subjetivos. Interpretamos a 

própria opção por esse modo de enunciar como um movimento sócio-discursivo que nos 

diz algo a respeito desse enunciador, que se quer apagado. A disjunção com o momento 

de enunciação confere flexibilidade à constituição do sujeito dessa enunciação. Em um 

texto literário narrado em terceira pessoa, por exemplo, o plano histórico configura um 

recurso de construção de um lugar discursivo para a ficção. Já em um texto histórico-

científico, a disjunção confere autoridade ao narrador para transmissão de fatos. 

Diferentemente, o plano do discurso guarda as marcas daqueles que participam 

da enunciação, isto é, as pessoas do discurso flagradas na relação intersubjetiva “eu-tu”, 

que configuram o eixo central que estabiliza o acontecimento enunciativo. O 

posicionamento linguístico dos participantes do processo interacional marca o sujeito 

como o motivo da enunciação, uma vez que é a partir do eu que as formas dêiticas 

espaço-temporais são mobilizadas. Isso significa dizer que temporalidade e espaço 

manifestos nas formas dêiticas também compõem índices de subjetividade. Como 

cenário teórico particular, Benveniste (1958) entrelaça o sujeito e a linguagem 

afirmando que: 

A linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de 

conter sempre as formas linguísticas apropriadas à sua expressão; e o 

discurso provoca a emergência da subjetividade, pelo fato de consistir 

de instâncias discretas. A linguagem de algum modo propõe formas 

“vazias” das quais cada locutor em exercício de discurso se apropria 

e as quais refere à sua “pessoa”, definindo-se ao mesmo tempo a si 

mesmo como eu e a um parceiro como tu. A instância de discurso é 

assim constitutiva de todas as coordenadas que definem o sujeito e 

das quais apenas designamos sumariamente as mais aparentes. 

A instalação da "subjetividade” na linguagem cria na linguagem e, 

acreditamos, igualmente fora da linguagem, a categoria da pessoa 

(BENVENISTE, 1958/2005:289, 290). 
 

As propostas de Benveniste vêm instaurar um sujeito linguístico que representa 

uma postura, um posicionamento. Dessa perspectiva, a subjetividade é a capacidade 

linguística de reclamar a posição de pessoa subjetiva eu, que instaura a pessoa não-

subjetiva “tu”. Essa relação intersubjetiva marcada pelos elementos referentes, 
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considerada do ponto de vista dialógico (cf. cap. 2), constrói teceduras ideológicas que 

compõem os sujeitos referidos. A estrutura dialogal do fenômeno enunciativo como 

articula Benveniste, serve-nos de base de projeção das relações sociais que constituem 

os sujeitos. Isso por duas razões: em primeiro lugar, porque as formas linguísticas de 

pessoa e não-pessoa apontam para posicionamentos que escapam o nível meramente 

formal da linguagem; em segundo lugar, porque a localização da noção de pessoa na 

base do funcionamento comunicativo situa a relação como princípio fundador do 

sujeito. Os sujeitos se constroem nas relações de pessoas, marcadas na linguagem, e 

cada momento histórico é marcado por determinadas possibilidades de construção de 

sujeitos. Esse foco na relação traz para o centro dos processos de subjetivação a questão 

da alteridade. Uma vez que os sujeitos se constroem na interação que estabelecem com 

o outro, esse outro se torna constitutivo do processo de subjetivação. 

Aqui há de se ressaltar dois aspectos cruciais nos desdobramentos que a noção 

de alteridade aporta para a compreensão dos processos de subjetivação. A despeito do 

reconhecimento de que o outro seja constitutivo do sujeito, é importante diferenciar 

duas dimensões desse elemento chave das relações sociais. O “outro” pode apontar para 

uma relação horizontal instaurada no plano dialogal tal como o propõe Benveniste ao 

longo de seus estudos; plano em que os sujeitos se constroem no deslocamento de 

posição de locutor e alocutado, como numa conversa quotidiana. Esse plano está ligado 

à forma de funcionamento das relações sociais. Além disso, o “outro” também pode ser 

aquele que instaura, numa relação vertical, assimétrica, um universo simbólico 

estruturante das relações identificadas no nível dialogal estrito. Um outro que corrobora 

o modo de funcionamento social. As duas dimensões de alteridade são constitutivas das 

relações intersubjetivas e as ordenam como duas semi-retas determinam o quadrante em 

que é possível inscrever as coordenadas de um ponto. Para diferenciar tais dimensões 

das relações de alteridade, inspiramo-nos na discussão de Dufour (2003) e utilizamos o 

termo “outro” para nos referirmos ao nível horizontal das relações entre os sujeitos e o 

termo “Outro” para nos referirmos ao plano simbólico. 

A natureza constitutiva do outro parece evidente nas relações de pessoas, como 

descritas por Benveniste em sua análise do funcionamento do sistema linguístico. Mais 

adiante em nossa discussão, problematizaremos essa abordagem e, a partir de 

considerações quanto à função do Outro na estruturação dos paradigmas enunciativos, 
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esclareceremos a pertinência da perspectiva dialógica, e não meramente dialogal, que 

orienta a análise das reportagens premiadas que compõem o corpus desta pesquisa (cf. 

cap. 2). 

A distinção nas relações de alteridade entre o Outro e o outro foi elaborada por 

Lacan em 1955 durante um seminário anual ao tema “o eu na teoria de Freud e na 

técnica da psicanálise” (ROUDINESCO; PLON, 1998). Apesar de já ter cunhado o 

termo “Outro” antes, a consolidação do conceito em oposição ao “outro” se dá apenas 

nesse seminário. Da perspectiva lacaniana, as relações de alteridade se dão em dois 

planos, a saber: o especular, em que o sujeito se define a partir da identificação com seu 

semelhante, e o simbólico, no qual se estabelece uma assimetria determinante do sujeito 

como tal. 

Seguindo essa proposta teórica, a relação especular diz respeito a uma dimensão 

horizontal em que o sujeito e aquilo que é reconhecido como seu semelhante se dispõem 

de modo construir o sujeito a partir da identificação. O estádio de espelho configura, 

portanto, um momento psíquico e ontológico da evolução humana que define a relação 

do sujeito com o outro (idem). Nesse plano, articulam-se relações reais e imaginárias, 

isto é, relações de ordem empírica propriamente dita e de ordem da representação. Já no 

plano simbólico, a relação com o Outro escapa às dimensões real e imaginária e constrói 

um universo de sentido que orienta e determina o sujeito. O grande Outro, portanto, 

designa um lugar simbólico que estabelece uma hierarquia na qual o Outro configura a 

fonte de sentido que localiza o indivíduo na condição de sujeito (ibidem). O Outro, 

dessa perspectiva lacaniana, diz respeito às construções culturais, e não às relações 

empíricas e/ou representacionais. 

A despeito da riqueza teórica da proposta lacaniana, nossa abordagem 

compartilha de algumas das críticas feitas por Dufour (2003) ao retomar essa 

conceituação do Outro/outro. Sem negar a pertinência da discussão lacaniana, o autor 

aponta para os limites estruturalistas que amarram a perspectiva psicanalítica do par 

Outro/outro. Mesmo entendendo a motivação sócio-histórica de Lacan para construção 

do conceito de Outro, Dufour (idem) chama atenção para o fato de sua abordagem 

engessar o conceito, o que não permite uma apreciação histórica daquilo que vem 

constituindo efetivamente o Outro, fundador do funcionamento cultural. Retomando as 

ideias de Saussure, expoente do estruturalismo e fonte de inspiração epistemológica 
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inclusive de Lacan, Dufour (ibidem) ressalta que uma apreciação estruturalista 

sincrônica não é incompatível com uma abordagem diacrônica. O autor pondera, então, 

que também a perspectiva conceitual de Outro deve abarcar os movimentos históricos 

que orientam e colocam a cultura em funcionamento. De outro modo, a noção de Outro 

não daria conta, por exemplo, das manifestações culturais ditas pós-modernas. 

Às críticas feitas por Dufour (2003), somamos um outro fator preponderante 

para esta investigação. O par conceitual inconsciente/consciente tão caro à Psicanálise 

não se coloca diante da abordagem enunciativo-dialógica que orienta as questões aqui 

levantadas. Isso quer dizer que compartilhamos da noção de Outro não a partir da teoria 

lacaniana, mas da discussão filosófica desenvolvida por Dufour (idem), que a enriquece 

com considerações sobre a noção de sujeito do ponto de vista especulativo filosófico e 

sociológico além da dimensão simbólica já flagrada na Psicanálise. Consideremos como 

o autor constrói a noção de Outro. 

Discutindo os conflitos para a subjetivação na contemporaneidade, o autor 

ressalta a função do Outro na instalação de um universo simbólico estruturante das 

relações que definem o sujeito. Partindo dos sentidos empreendidos na perspectiva 

etimológica do conceito de “sujeito”, o sentido de subordinado, submisso, Dufour 

(2003) pondera como a assimetria propicia processos de subjetivação. Localizado num 

plano diferente do do sujeito, o Outro funciona como referencial ao qual o sujeito se 

submete ou contra o qual se rebela. Seja de uma ou outra maneira, o Outro permanece 

constitutivo da relação fundadora da subjetivação. Entendemos, a partir da discussão do 

autor, que a assimetria dessa relação dá origem aos símbolos que fundamentam a 

discussão ética. Isso significa dizer que o universo simbólico é condição para os 

processos de subjetivação, que não se ausentam de implicações éticas.  

Partindo da ideia de submissão como constitutiva da noção de sujeito, o autor 

afirma que a filosofia sempre se interessou pelo fato de o humano ser uma substância 

cuja existência sempre se apoiou em outro ser. As diferentes abordagens ontológicas 

apontam para a constituição do ser a partir da relação. Desde os sofistas, que entendiam 

a existência como um permanente devir, passando pelos pré-socráticos, que 

interpretavam como ser primeiro e último a Natureza em sua multiforme manifestação, 

por Aristóteles, que argumentava por uma ontologia do concreto, até Kant e sua 

proposição da razão como princípio supranatural e dado a priori, entre tantas outras 
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abordagens, o autor identifica o que chama de formas especulativas de construção do 

Ser. O autor afirma: nenhuma [forma especulativa] vai sem uma política que a celebre, 

organize ou prepare o reino do ser entre os homens. Nessa medida, toda ontologia é 

política (DUFOUR, 2003: 33, tradução nossa). Uma vez construída essa 

interdependência entre as perspectivas ontológicas e a política, o autor complementa: o 

Ser não é jamais puro, ele tem sempre uma tradução, pode-se dizer um pano de fundo 

político. Pano de fundo ao qual se pode dar o nome de terceiro ou de Um (idem, p. 34). 

Esse Um que permeia qualquer abordagem ontológica não corresponde, todavia, a uma 

entidade estável, antes é dinâmico como a história. Recuperando a ideia de Aristóteles 

de que nosso estado de “animal político” está ligado à condição de “animal falante”, o 

autor localiza a linguagem na constituição não só da política, mas também da condição 

de humano. Seguindo esse raciocínio, pondera: 

On pourrait donc dire que, parce qu’ils parlent, les sujets ne cessent 

de construire des entités qu’ils élisent comme principe unifiant, 

comme Un, comme grand Sujet, c’est-à-dire sujet à part autour duquel 

s’ordonne le reste des sujets (DUFOUR, 2003 :35). 
 

Localizada a questão especulativo-política das abordagens ontológicas, o autor 

retoma a noção do grande Outro em Lacan para elucidar que sua proposta compreende 

não apenas o caráter simbólico advogado na Psicanálise como também a natureza 

política inerente a qualquer apreciação ontológica. Dessa maneira, Dufour (2003) define 

o funcionamento cultural a partir do modo como os sujeitos se relacionam com o 

chamado “terceiro” ou “Um”: 

Le tiers, centre des systèmes symbolico-politiques, a donc, dans tous 

les cas, strucuturé de fiction, de fiction soutenue par l’ensemble des 

parlants. C’est pourquoi on ne peut jamais séparer le politique d’un 

certain nombre de mythes, de récits et de créations artistiques 

destinés à soutenir cette fiction. Les différents récits prescrivent en 

effet l’allure qu’il convient de donner au grand Sujet por que deux 

interlocuteurs puissent se vouer, à peu près pratiquement, à leur 

inépuisable vocation, parler, qui modèle toutes leurs autres activités 

(DUFOUR, 2003 : 35, 36). 
 

Em resumo, o grande Sujeito, o Um ou o Terceiro configuram uma faceta 

política não explicitada na conceituação lacaniana de Outro, mas que compõem o que 

Dufour (2003) entende como modalidade de alteridade que instaura os sistemas 

simbólico-políticos que constroem a história. Tomamos nesta investigação, esse 
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conceito ampliado de Outro para situar a questão da ética jornalística de uma 

perspectiva sócio-histórica. Entendemos que a ética não está dada, mas é tecida nas 

relações sociais implicadas em determinado funcionamento cultural. Nesta tese é, 

portanto, pertinente trazer para a discussão tanto a dimensão dialogal em que os sujeitos 

se relacionam com o outro quanto a dimensão político-simbólica em que se relacionam 

com o Outro. Afinal, a produção jornalística configura uma construção humana e, nessa 

condição, é emoldurada por relações de alteridade em seus diferentes níveis. 

Esclarecida a perspectiva da qual entendemos o conceito de Outro, recuperamos 

a tese de Dufour (idem) para, em seguida, inscrever a questão da ética jornalística. De 

acordo com o autor, a cultura ocidental tem experimentado ao longo da história um 

processo de encurtamento da distância entre o sujeito e o Outro, provocando 

transformações significativas nas relações sociais. Para demonstrar sua tese, o autor 

retoma duas ordens de temporalidade ordenadas em grandes e pequenas narrativas, 

conforme propostas por Lyotard (1979; 1986). Assim como o próprio termo pode 

sugerir, as pequenas narrativas têm um escopo reduzido e dizem respeito ao seu 

contexto imediato. São as narrativas que constroem uma história, e não a história. 

Podem tomar forma desde conversas quotidianas até mesmo ao conjunto de 

acontecimentos que definem a vida de um indivíduo particular. As pequenas narrativas 

apontam para a singularidade, para a relação de um com o outro. Diferentemente, as 

grandes narrativas configuram discursos fundadores, que servem à legitimação de 

valores e organizam o funcionamento cultural. Segundo Lyotard (1986), as grandes 

narrativas (ou meta-narrativas) são aquelas que exercem função legitimadora. E no que 

consiste essa função? Ainda segundo o mesmo autor, a legitimação é o processo por 

meio do qual um legislador – o Outro – é autorizado a prescrever as condições para que 

um enunciado faça parte de dado discurso e possa ser considerado pela comunidade 

(LYOTARD, 1979). Fica evidente a hierarquia necessária para a realização desse 

processo: é preciso haver um legislador, que não participa das relações intersubjetivas 

em condições de igualdade com os sujeitos, mas que ocupa um plano diferente na 

interação, assim como é preciso haver uma comunidade. As grandes narrativas apontam 

para o coletivo e inscrevem os sujeitos numa interação cuja temporalidade escapa ao 

imediato. A história é construída a partir dessas grandes narrativas, por meio da relação 

de uns (coletivo) com o Outro. 



 35  
 

Essa distinção feita por Lyotard (1979, 1986) traz em cena a noção ética. Na 

condição de fundadoras do universo simbólico-político que rege as relações sociais, as 

grandes narrativas configuram um construto teórico que permite nomear o Outro. Nas 

sociedades tradicionais, o divino ocupava esse lugar e era a partir da relação com a 

divindade que as demais relações sociais se organizavam. O discurso religioso nessas 

sociedades funcionava como mito legitimador do ato original, o que localizava o eixo 

referencial de valor no passado. Daí, a noção de verdade no paradigma mythos ser 

construída em oposição ao esquecimento. O crivo que referendava ou refutava a 

validade de algum enunciado era ditado pela memória do mito de origem, que só se 

sustentava por meio dessa assimetria relacional do sujeito com o Outro. É justamente a 

manutenção desse Outro que não apenas constrói o universo simbólico-político em que 

as relações sociais se dão, como também instaura o eixo referencial ético. A monarquia, 

por exemplo, se justificava por conta da relação do Rei com o divino e, a partir daí, 

validava-se toda a estrutura social. Vale ressaltar, porém, que isso não exime as 

pequenas narrativas de implicações éticas (cf. seção 1.2 adiante). 

Diferenciar grandes e pequenas narrativas não significa separá-las. Pelo 

contrário, as pequenas narrativas se constroem no interior de uma temporalidade mais 

abrangente que as escapa. No âmbito desta investigação, por exemplo, retomando o 

texto que apresentamos como epígrafe, o jornalista lida com produções textuais que se 

organizam na temporalidade das pequenas narrativas. Isso não significa dizer, 

entretanto, que essas narrativas sejam estanques, alheias à história e se realizem no 

vácuo social. O enunciado pode não guardar um vínculo direto como a grande 

temporalidade em que tal enunciação se circunscreve, mas está inevitavelmente 

circunscrito sócio-historicamente. Discutiremos isso na seção seguinte e no próximo 

capítulo. Por ora, retomemos a diferenciação das narrativas para localizar as 

implicações para os processos de subjetivação nos diferentes paradigmas enunciativos. 

No funcionamento mythos, os parâmetros éticos são construídos a partir de um 

discurso dogmático religioso. No nível dialogal, as relações intersubjetivas se realizam 

numa disposição ternária, em que um “eu” se reporta a um “tu” a propósito de um “ele”. 

Isso significa dizer que as relações com o outro se travam no entrelace de três 

elementos, sendo duas pessoas e um objeto, e que o contar e recontar de histórias criam 

as condições para que tanto as pessoas quanto os objetos sejam empreendidos. Podemos 
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dizer que no paradigma mythos, essa forma ternária de relação intersubjetiva referenda o 

lugar dos sujeitos entre si e diante do Outro. Uma vez quebrada essa articulação 

simbólico-política, o mito de origem que sustenta dada coletividade deixa de fazer 

sentido, trazendo implicação direta para as possibilidades de subjetivação. Veremos 

mais adiante que essa forma ternária de enunciar tem como objetivo a construção de 

sentido, e não somente de significado (cf. cap. 2), o que traz alguns dilemas para 

produções discursivas híbridas, como no caso das jornalísticas. 

Ainda de uma perspectiva histórica dos processos de subjetivação, ressaltamos 

que o Outro desempenha papel fundamental na construção do sujeito não somente nas 

sociedades ditas tradicionais, mas também na moderna, em que a relação com o divino é 

substituída pela relação com a República, ou com a Ciência, entre outras possibilidades. 

Como argumenta Dufour (2003), a modernidade é marcada por uma postura 

emancipatória em relação ao discurso mítico religioso, mas não por uma mera 

substituição de um elemento por outro referencial único. A modernidade caracteriza-se 

por um Outro multi-referencial. Essa mudança, entretanto, não diz respeito apenas ao 

caráter referencial do Outro, mas também à distância que mantém dos sujeitos. Se no 

paradigma mythos o Outro era transcendental, isto é, localizava-se no plano divino, e 

não humano, na modernidade, as múltiplas referências que constituem o Outro 

localizam-se no âmbito humano. Apesar de mantida a diferença de planos, apesar de o 

Outro continuar funcionando como princípio fundador simbólico-político, a distância 

entre ele e os sujeitos foi diminuída, marcando um processo de emancipação.  

O movimento de emancipação em relação ao discurso mítico implica uma busca 

por um sujeito livre das coerções simbólicas sustentadas pela figura do divino, mas não 

implica a supressão da assimetria na relação com o Outro. Ainda de acordo com Dufour 

(idem), o gesto inaugural da modernidade é a mudança do eixo referencial unitário das 

sociedades tradicionais – o divino, independente da forma que assumisse – para um eixo 

multi-referencial, em que o Outro é realizado a partir de uma causa não divina, mas 

humana. O declínio monárquico e a construção da ideia de República demonstram como 

a ordem social se desenvolve a partir de um outro eixo simbólico e axiológico. Os 

sujeitos, nesse enquadre, não são submetidos ao sagrado, mas aos direitos humanos, à 

noção de liberdade, de emancipação. A troca do divino pelo humano como condição 

fundadora dos princípios éticos reguladores das relações sociais favorece processos de 
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subjetivação emancipatórios no que diz respeito ao divino, porém não faz do sujeito 

senhor de si próprio. Desvincular o sagrado do eixo simbólico preponderante não quer 

dizer seu apagamento. O declínio da valoração mítica tem como contrapartida a 

valorização da racionalidade, e tudo que se apoiava naquela tende a ser substituído por 

novas possibilidades de construção. O sagrado dá lugar à Ciência, à Razão; a monarquia 

dá lugar à República, a noção de súditos à de Nação e assim por diante. O espaço de 

legislador da ordem social na modernidade é preenchido por essas várias referências, 

que atuam simultaneamente na construção do sujeito. 

A manutenção do Outro, que favorece a constituição do sujeito a partir de seu 

posicionamento nessa relação assimétrica, implica a existência de discursos 

legitimadores, de grandes narrativas. Somente por meio dessa legitimação é possível 

garantir a autoridade fundadora da dimensão ética subjacente à ordem social. Se os 

mitos de origem estruturavam as sociedades tradicionais, a moderna, com seu eixo 

multi-referencial, é estruturada pelo discurso esclarecido, que pode ser verificado na 

realidade objetiva. A Ciência, portanto, desempenha um papel preponderante na 

construção da ordem social moderna. A verdade deixa de ser aquilo garantido pela 

memória perpetuada no mito que se conta e reconta e passa a ser aquilo garantido na 

relação com o mundo. O contar e recontar dá lugar ao experimento, ao método, que 

regulam as condições para que um enunciado faça parte do discurso e possa ser 

reconhecido pela comunidade dita moderna (LYOTARD, 1979). A memória, que 

posicionava o sujeito em direção ao passado, é substituída pela ideia de projeto, que 

posiciona o sujeito em direção ao futuro. A Ciência se constrói como discurso de 

emancipação do dogma com a perspectiva de tecer, no futuro, uma sociedade mais justa, 

em que o ser humano seja livre. 

Em consonância com essa perspectiva da modernidade, Amorim (2007) 

identifica no padrão interacional prototípico desse momento histórico a valorização da 

forma demonstrativa de saber articulada a uma forma dialética de estruturação do 

discurso, o que constitui o paradigma enunciativo logos. Nesse padrão, a verdade ainda 

configura base do funcionamento cultural e fundamento do eixo axiológico. Entretanto, 

diferente da verdade em mythos, no paradigma logos, o critério de validação não passa 

pela tensão memória vs. esquecimento, mas pela oposição da verdade ao falso, ficcional, 
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não real. Dentre as várias implicações dessa passagem, destacamos a importância que a 

forma dialética de organizar o enunciado assume. 

Se retomarmos o plano dialogal descrito por Benveniste (1956, 1958, 1959), 

identificamos uma reorganização dos participantes da interação no enunciado valorado 

na modernidade. Nessa rearticulação, a escrita desempenha um papel fundamental, 

porque favorece uma disjunção entre o momento de enunciação do enunciado em si. 

Enquanto na oralidade, que marcava o meio de transmissão do conhecimento mítico, o 

que se dizia necessariamente passava por uma cena em que um locutor empírico 

assumia o lugar de enunciador e se orientava a um público destinatário presente no 

momento de sua enunciação, na escrita, carro forte da modernidade, o enunciado deixa 

de ser necessariamente vinculado ao contexto de produção discursiva para propiciar 

outro modo de interação, que não partilha da mesma imbricação espaço-temporal que à 

oral. 

A escrita traz uma nova dimensão da cena enunciativa, na qual o locutor 

necessariamente se desdobra na posição de um autor que, diferente do enunciador 

biossocial da oralidade, por assim dizer, funciona como um princípio organizador do 

enunciado. Essa distinção entre a pessoa empírica e a entidade discursiva organizadora 

do enunciado será detalhada no capítulo seguinte. Por ora, detenhamo-nos no modo de 

funcionamento dialogal do enunciado dialético, que põe em funcionamento o saber 

demonstrativo, valorado na modernidade. 

A partir da discussão de Dufour (1990), Amorim (2007) argumenta que o 

empreendimento discursivo logos visa silenciar o ruído causado pelo interlocutor, a 

segunda pessoa do discurso, o “tu”. Enquanto no paradigma mythos o “tu” é aquele que 

desempenha a importante função de interpretar e transformar o significado do 

enunciado no processo de construção de sentido (cf. cap. 2), no funcionamento logos, 

essa posição tende a ser excluída. Isso porque o objetivo da forma de saber 

demonstrativa não é a produção de sentidos, mas de algo reiterável, estável, 

estabilizado. A busca pela objetivação, portanto, fundamenta esse paradigma 

enunciativo. Por isso, Dufour (1990) sugere que a estrutura dialogal na ciência seja “eu-

ele”, em que o objeto assume o lugar de “com quem se fala”. Assim como numa 

produção teatral, em que o público, muitas vezes, mesmo sendo o destinatário da peça, 

permanece “ausente” da interação, assistindo ao espetáculo, no enunciado científico, 
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demonstrativo, o enunciador, aquele que fala, se orienta em direção ao objeto. Essa 

inversão de posicionamento é valorada e constitutiva dessa forma de saber. Do mesmo 

modo que uma peça só é uma peça teatral porque há um público que referenda o que se 

passa em cena a despeito de não interferir diretamente no desdobramento interacional, 

também no enunciado científico, o diálogo entretecido é o entre o enunciador e o objeto. 

Desse ponto de vista, os processos de subjetivação dentro do paradigma logos 

parecem se desenvolver a partir de uma relação do “eu” com a Ciência ou a Razão, na 

condição de Outro, e com o objeto, na condição de outro. Uma particularidade das 

Ciências Humanas, entretanto, é pontuada por Amorim (2004) e é importante retomá-la 

aqui. De acordo com a tese da autora, o texto nas ciências humanas organiza-se a partir 

da sobreposição de dois planos enunciativos: o de campo e o da redação do texto 

científico. Na passagem de um para o outro, há uma inversão de posicionamentos dos 

sujeitos da enunciação, que a autora chama de dupla inversão. Esse dispositivo textual 

desvela o modo como o autor se relaciona com os demais sujeitos implicados na 

enunciação. No texto em ciências humanas, o objeto fala, o objeto é um sujeito produtor 

de textos com quem o autor interage, o que reforça duplamente uma organização 

enunciativa em que o destinatário atua como audiência de uma interação. A noção da 

dupla inversão é pertinente para nossa discussão, porque o jornalismo se organiza na 

modernidade, compartilha dos valores simbólico-políticos aí inaugurados e, como a 

Ciência, em especial as Ciências Humanas, participa também de um compromisso ético 

específico que o orienta a reverenciar o objeto em respeito ao próprio objeto e ao 

público alvo de sua produção discursiva. Afinal, em ambos os casos o objeto é 

constituído por outro(s) sujeito(s). 

A produção jornalística, portanto, enquadra-se no paradigma logos de 

funcionamento cultural, o que implica dizer que mobiliza processos de subjetivação 

centrados em causas humanas, e não divinas. O senso de verdade subjacente a essa 

produção discursiva, assim como na Ciência, se opõe ao falso, ficcional e se alia à 

noção de objetividade, de empiria. O jornalismo lida com fatos observáveis, não com o 

conhecimento produzido na tradição. Todavia, diferente da Ciência que contempla o 

futuro, o jornalismo tem um modo de funcionamento marcado pela questão da 

passagem do tempo. Aquilo que se torna um fato jornalístico é sempre capturado no 

enunciado dessa produção discursiva por meio da narração. Essa narrativa, entretanto, 
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serve a propósitos de demonstração, uma vez que o enunciado jornalístico habita um 

funcionamento cultural que valida essa forma de saber. Mais adiante em nossa 

discussão, retomaremos esse caráter híbrido do enunciado jornalístico e abordaremos a 

questão da responsabilidade como ponto chave para definição de suas implicações 

éticas (cf. seção 1.2 a seguir). 

Mesmo com a organização da periodicidade no século XVII, já no período dito 

moderno, o jornalismo nem sempre construiu sua ética num mesmo padrão. Como 

veremos adiante, nos primórdios da periodicidade, a ética de um jornal e a do jornalista 

atrelavam-se à adesão político-ideológica. Sua ética era definida pela sua postura 

oposicionista ao poder instituído ou por sua postura áulica. Apesar de fundamentado na 

noção de verdade (≠ falso) moderna, o jornalismo se apropriou dos fatos de maneiras 

diferentes ao longo de sua história. O que no início se apoiava em assumir uma postura 

política (um traço subjetivo) vai se transformando até o estabelecimento da noção de 

objetividade como ausência ou anulação de subjetividade. Antes de lidarmos com o 

desenvolvimento da ética no jornalismo, detenhamo-nos ainda um pouco mais nos 

processos de subjetivação deflagrados e constitutivos do funcionamento da cultura 

ocidental. 

Retomando o esboço do panorama histórico dos processos de subjetivação, 

encontramos na virada da modernidade para a era pós-moderna consequências bastante 

significativas. Da perspectiva teórica de Lyotard (1979, 1986), a pós-modernidade é 

inaugurada com o fim das grandes narrativas. Isso significa dizer que há a dissolução de 

um senso de temporalidade abrangente que constrói a noção de coletivo e de história. 

Há uma fragmentação do funcionamento cultural, que opera a partir de pequenas 

narrativas que não apontam necessariamente para qualquer outra temporalidade que não 

a sua própria. Esse processo de enfraquecimento das grandes narrativas altera 

preponderantemente as relações sociais, trazendo mudanças no nível dialogal e 

simbólico-político. 

O fim das grandes narrativas significa o fim de discursos legitimadores da 

ordem social, bem como o fim da figura do legislador autorizado a ditar as condições de 

adesão no funcionamento cultural. Dufour (2003) demonstra como o avanço do 

capitalismo neo-liberal corrobora o fim das grandes narrativas que sustentavam o eixo 

multi-referencial moderno. De acordo com o autor, a disseminação do valor 
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mercadológico desconstrói o lugar e a função do Outro, uma vez que tudo passa a 

funcionar com a lógica da distribuição de mercadoria. Neo-liberalismo implica 

liberdade de circulação de mercadorias, e isso não abre espaço para processos de 

subjetivação. Vale a pena citar as palavras do autor: 

Le nouvel esprit du capitalisme poursuit un idéal de fluidité, de 

transparence, de circulation et de renouvellement qui ne peut 

s’accommoder du poids historique de ces valeurs culturelles. En ce 

sens, l’adjectif libéral désigne la condition d’un homme [sic] libéré de 

toute attache à des valeurs. Tout ce qui se rapporte à la sphère 

transcendante des principes et des idéaux, n’étant pas convertible en 

marchandises ou en services, se voit désormais discrédité. Les valeurs 

(morales) n’ont pas de valeur (marchande). Ne valant rien, leur survie 

ne se justifie plus dans un univers devenu intégralement marchand 

(DUFOUR, 2003 :238) 
 

O esmaecimento das grandes narrativas libera o ser humano das coerções 

simbólicas que constroem o universo de valor em que se constituem como sujeitos. Isso 

significa dizer que o neo-liberalismo não faz do ser humano um ser liberal, mas liberado 

da simbolização, de maneira que tudo e todos possam, sem restrições, funcionar 

mercadologicamente. Como consequência, encontramos um quadro em que nenhum 

discurso ocupa o lugar e a função do Outro, e tudo que se sustenta a partir das relações 

simbólicas instauradas nas grandes narrativas não deixa de existir, mas perde a força na 

ordem social. Enquanto nos paradigmas precedentes o sujeito se construía a partir de 

sua posição assimétrica em relação ao Outro, que configurava o padrão referencial, a 

saber, unitário e mítico nas sociedades tradicionais e multi-referencial na moderna; na 

pós-modernidade, a ausência do Outro torna o ser humano auto-referencial. Novamente 

tomando as palavras do autor: 

Si les périodes précédentes définissaient des espaces marqués par la 

distance du sujet parlant à ce qui le fondait, alors la post-modernité 

est un espace défini par l’abolition de la distance entre le sujet et le 

grand Sujet. La post-modernité, démocratique, correspond en effet à 

l’époque où l’on s’est mis à définir le sujet non plus par sa 

dépendance et sa soumission au grand Sujet, mais par son autonomie 

juridique, par sa totale liberté économique, et où l’on s’est mis à 

donner du sujet parlant une définition auto-référentielle : le nouveau 

sujet n’est plus sujet de Dieu, du Roi où à la République, mais sujet de 

lui-même (DUFOUR, 2003 : 84). 
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Essa auto-referenciação não remete o ser humano a outra temporalidade que 

justifique uma ética reguladora do funcionamento cultural. A ordem social 

mercadológica só obedece a um princípio: il faut que les marchandises soient produites 

em quantité croissante à des coûts toujours moindres (idem, p. 96).  Daí a dissolução 

das grandes em pequenas narrativas apenas. A auto-referência, que sobrepuja a 

referência mítica tradicional ou a multi-referência moderna, não elege o mercado como 

Outro, antes, dissolve essa função fundadora do universo simbólico. Para haver um 

Outro regulador e constitutivo da condição dos processos de subjetivação, é preciso que 

sua referência aponte para outro lugar que não o sujeito ele mesmo. A noção de 

dominação, seja ontológica (em relação à origem do ser humano) ou contingente 

(definida nas relações sociais), desaparece juntamente com o valor das instituições que 

definiam sua era. Portanto, a dessimbolização, como define o autor, flagrada na 

supressão da distância que separa o sujeito do Outro, marca a contemporaneidade. Esse 

esmaecimento de uma temporalidade mais abrangente, legitimadora do eixo axiológico 

que transcende o situacional e simultaneamente o constrange, imprime na 

contemporaneidade um caráter fugaz, imediatista. Uma vez não circunscrita 

necessariamente numa temporalidade referendada por uma grande narrativa, as 

pequenas narrativas que compõem o momento atual comprometem-se cada vez mais 

com o aqui e o agora, com o “tempo real”, conferindo ao tempo de espera, seja ele qual 

for, uma noção de inutilidade, uma ideia de perda de tempo. As relações sociais, 

portanto, passam a valorizar aquelas interações que atendem a esse imediatismo. 

Essa constituição histórica engendra um paradigma enunciativo que Amorim 

(2007) denomina métis. Não é gratuita a escolha do nome desse paradigma, inspirado na 

divindade grega que representa a sabedoria prática e com capacidade de se transformar 

em o que quer que fosse (polimorfia). Neste momento histórico em que se experimenta 

um apagamento do Outro e uma consequente dessimbolização, o funcionamento 

cultural não se apoia, como os outros dois, na noção de verdade, mas na de eficácia. O 

saber valorado não é mais de ordem narrativa ou demonstrativa, mas pragmática. O 

importante é atingir os objetivos, as metas, independente dos meios. É preciso, nesse 

modelo cultural, ser polimorfe para atender às demandas pragmáticas. Validados são os 

saberes que atendem à utilidade e se orientam para um fim. Uma grande implicação 

desse novo parâmetro – o da eficácia – é justamente a polimorfia, porque desvincula 
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essa forma de saber de um padrão discursivo. Isso quer dizer que o saber pragmático, 

prático referendado no paradigma métis não privilegia uma forma discursiva, nem 

mesmo privilegia o discurso. 

Há pelo menos duas vertentes desse saber pragmático valorado em métis: um 

saber técnico, que requer desenvoltura para operar os aparatos que mediam as relações 

sociais, e um saber tático, que envolve habilidade para atuar nas relações sociais. É 

importante notar que nem um nem outro implica necessariamente o discurso. A 

polimorfia característica dessa paradigma enunciativo não pressupõe nenhuma forma 

discursiva. Pelo contrário, muito do saber referendado é da ordem da ação concreta, da 

operação de uma máquina, da utilização de um aparato tecnológico. A palavra só é 

convocada se prestar a algum objetivo, se for necessária para alcance de um fim. 

Além do apagamento da relação assimétrica com o Outro, provocando a auto-

referência do ser humano e a dessimbolização do universo em que se inscreve e 

colocando em xeque os próprios processos de subjetivação, a pós-modernidade, que 

funciona em conformidade com o paradigma métis (AMORIM, 2007), também 

experimenta uma flutuação no nível dialogal. A metamorfose característica desse 

paradigma transforma a própria relação de alteridade “eu-tu”. Aquele que fala pode 

travestir-se discursivamente uma vez que não há mais submissão a um valor 

estruturante de uma grande temporalidade. Sem o embaraço do compromisso com a 

verdade e motivado pela eficácia, aquele que fala pode assumir o lugar discursivo que 

lhe for conveniente para atingir seu objetivo. É muito comum, por exemplo, em textos 

publicitários, um “eu” falar do lugar do “tu”, ou seja, o locutor se traveste de alocutado 

para apagar a distinção entre aquele que diz e aquele a quem se dirige sua fala. Se a 

questão formal é dispensada, se não existe mais um padrão de forma discursiva regente 

das interações, a posição subjetiva “eu” não se distingue da posição intersubjetiva “tu”.  

Uma vez auto-referente, o “eu” não se orienta mais a partir do Outro, e a polimorfia que 

nem sequer pressupõe o discurso coloca em questão inclusive o caráter constitutivo do 

outro no processo de subjetivação. De fato, como questiona Dufour (2003), estaríamos 

correndo o risco de desintegrarmos as possibilidades de construção de sujeitos? 

Essa disjunção entre o agir culturalmente circunscrito e o discurso num 

momento em que se experimenta um processo de dessimbolização configura um dilema 

para as atividades preponderantemente discursivas, como a jornalística. De que maneira 
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essa esfera discursiva se organiza diante de um funcionamento cultural que não 

pressupõe nem mesmo uma forma discursiva? Quais mudanças o novo padrão 

relacional polimorfe e imediatista traz para o jornalismo impresso, cujo processo de 

produção e distribuição não acompanha a nova referência temporal? Nesta investigação, 

interessa-nos compreender especialmente a situação do jornalismo impresso diante 

desse desafio.  

 

1.2 O jornalismo impresso e a contemporaneidade: a tensão objetivação vs. 

subjetivação na atualização ética 

Organizado na modernidade, o jornalismo se inscreve num funcionamento 

cultural atravessado por um eixo simbólico multi-referencial que corrobora processos de 

subjetivação emancipatórios, desprendidos dos dogmas religiosos. Nesse enquadre, a 

noção de verdade como fato verificável, passível de experimentação traz uma referência 

à realidade objetiva diferente daquela concebida nas sociedades tradicionais. Uma vez 

que o divino não configura mais o princípio fundador do universo simbólico e a 

Ciência, o Estado, a Nação etc. passam a desempenhar a função legitimadora do 

funcionamento cultural em que os discursos se circunscrevem, instaura-se uma tensão 

entre dois processos: a objetivação e a subjetivação. 

Dessa tensão dialética se desenvolve o padrão interacional moderno, no qual a 

Ciência desempenha um papel prototípico. Isso quer dizer que a noção de verdade 

científica como aquela que se constrói na relação objetiva com a empiria a partir de 

experimentos passa a habitar não apenas o âmbito científico propriamente dito, mas 

atravessa até mesmo o senso comum, ou seja, passa a habitar a base referencial da 

cultura em que as relações sociais se circunscrevem. Na modernidade, a inversão nas 

relações dialogais tal como propõe Dufour (1990) ao tratar do contexto científico mostra 

que o sujeito falante – o “eu”, aquele que enuncia e se posiciona como sujeito – 

estabelece diálogo com o objeto – o “ele”, aquele que, a princípio, estaria ausente da 

enunciação – atua como modelo referencial de interação, organizada dialeticamente. 

Essa inversão das pessoas do discurso sugere a valorização da tensão subjetivação vs. 

objetivação nesse modo de construção do sujeito. Isso quer dizer que o “eu” não se 

afirma como pessoa na relação com outra pessoa, mas no modo como lida com a não-

pessoa, com o objeto do discurso. 



 45  
 

Especificamente no âmbito do jornalismo, essa tensão ocupa lugar de destaque. 

A noção de objetividade, que implica gestos de objetivação, tem ligação direta com a 

questão ética, embora não haja consenso quanto ao modo como essa relação deva se dar. 

De acordo com Kunczik (2002), o conceito jornalístico de “objetividade” é mais um 

ponto de partida do que de chegada. A tentativa de defini-lo provoca discussões ao 

invés de aquietá-las e de nortear as práticas profissionais. O autor chama a atenção para 

o fato de que uma das características do conceito de objetividade é que frequentemente 

ele é discutido sem ser definido. Supõe-se simplesmente que todos conheçam o seu 

significado (idem, p. 228). Ainda o mesmo autor ressalta quatro pontos de vista quanto 

à conveniência e à possibilidade da objetividade: 

1. Afirma-se sem reservas a conveniência e a possibilidade da 

objetividade editorial. Essa atitude, que não vê contradição alguma 

entre a norma e a realidade, só se sustenta de um ponto de vista não 

científico; 

2. Afirma-se criticamente a conveniência e a possibilidade da 

objetividade editorial; ela nem sempre é absoluta e não se considera 

possível sua consecução no sentido de demandas absolutas. Essa 

afirmação crítica da objetividade define-a como uma norma 

ocupacional basicamente praticável e como requisito prévio da 

comunicação numa democracia parlamentar; 

3. Reconhece-se em princípio a conveniência da objetividade 

editorial, mas discute-se a sua possibilidade, já que sempre entram 

em jogo elementos subjetivos. Exige-se a equidade ou a expressão de 

uma variedade de opiniões; 

4. Nega-se terminantemente a conveniência e a possibilidade da 

objetividade editorial. A objetividade é mera ficção científica 

(Kunczik 2002:228, 229). 
 

 Essas divergentes maneiras de conceber a objetividade jornalística não encerram 

uma discussão teórica estéril. Pelo contrário, demonstram sua implicação num 

funcionamento cultural, o que vincula a discussão à ética profissional daqueles que se 

engajam na produção das notícias, reportagens etc. Ainda de acordo com Kunczik 

(2002): 

O problema da objetividade na reportagem produz uma vez ou outra 

vez debates acalorados sobre a política da comunicação. Dada a 

imprecisão da definição do termo, qualquer órgão editorial poderia 

ser acusado de falta de objetividade ou de ser incapaz de reconhecer 

a verdade e transmiti-la apropriadamente (idem, p. 229 – grifos 
nossos). 
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Diante disso, percebemos uma relevância conceitual que escapa do domínio 

estritamente teórico e tange diretamente a prática profissional. Assim, parece importante 

buscar os elementos postos em cena na tentativa de definir um termo tão relevante para 

o jornalismo. No senso comum, “objetividade” é concebida como a qualidade do que é 

prático, direto, não subjetivo. Desse ponto de partida, a objetividade do discurso deve 

ser entendida como uma linguagem acessível, sem circunlóquio, o que se concretiza por 

meio de mecanismos sócio-discursivos específicos. Isso significa dizer que, se 

entendemos que a objetividade está atrelada à praticidade, entendemos que o conceito, 

ainda que inserido no arcabouço teórico de uma disciplina, nomeia algo reiterável a 

partir de uma práxis. 

Tomando a discussão de Ribeiro Junior (2001), entendemos que assumir uma 

postura ética profissional não implica abrir mão de posicionamento diante do fato 

social. Sendo inevitável dar pesos diferentes a determinados elementos quando da 

redação de uma matéria, não há como produzir um texto isento de subjetividade. Isso, 

porém, não significa negligenciar a necessidade de organizar de um modo responsável 

os fatos que serão apresentados no texto jornalístico. O desafio é conseguir articular no 

discurso um distanciamento responsável diante do objeto tomado. 

O fato é que a noção de objetividade, que instaura celeumas nos dias de hoje, 

vem se transformando e orientando a questão ética dessa produção discursiva a partir da 

articulação de três perspectivas: ontológica, epistemológica e de procedimento (WARD, 

2004). Esses pontos de vista de algum modo organizam aquilo que se referenda como 

ético em dado momento histórico na construção da esfera jornalística. Antes de apontar 

o percurso histórico da ética no jornalismo, atentemos para essas três perspectivas da 

objetividade discutidas pelo autor (idem). 

Algo é ontologicamente objetivo se dispensa experimento, existe na realidade 

objetivada, como fato, e não de modo ilusório na mente (o que seria ontologicamente 

subjetivo). Traduzindo as palavras do próprio autor, citamos que a objetividade 

ontológica explica a distinção subjetivo-objetivo como uma diferença entre realidade e 

aparência (WARD, 2004:17; tradução nossa). Isso significa dizer que aquilo que é 

referendado pelo crivo da objetividade ontológica dispensa a mediação dos sentidos, 

que conferem subjetividade ao real, aportando algo de subjetivo – aparente – ao objetivo 

– o real. 
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De outro ângulo, a objetividade pode ser concebida epistemologicamente, 

construindo crenças e métodos de investigação. As crenças são epistemologicamente 

objetivas se satisfazem aos padrões metodológicos de dada prática. Por exemplo, 

enquanto a crença de que uma árvore tenha a folhagem verde requer tão somente que as 

pessoas assim a vejam e a referendem, a crença na herança genética de traços de 

personalidade, por outro lado, requer experimentação científica detalhada com métodos 

que atendam às demandas da Ciência. A objetividade epistemológica explica a distinção 

subjetivo-objetivo como a diferença entre crenças adequadamente fundamentadas e 

crenças não adequadamente fundamentadas (WARD, 2004:17; tradução nossa). 

Do ponto de vista do procedimento, a objetividade diz respeito às ações práticas, 

decisões justas e razoáveis. Como o próprio termo sugere, a objetividade de 

procedimento não pertence ao domínio de disputa teórico-simbólica com as outras, mas 

ao domínio da ação empírica. Citamos mais uma vez as palavras de Ward (2004:17,18): 

um procedimento decisório é objetivo se satisfaz um número de critérios relevantes que 

reduzem a influência de considerações irrelevantes ou tendências (tradução nossa). 

Apesar de não indiferente às outras duas perspectivas, a objetividade do ponto de vista 

do procedimento não parte de um comprometimento explícito com as demais. O autor 

prossegue: [aqueles que tomam decisões objetivamente] têm de agir imparcialmente em 

relação às partes afetadas pela decisão. Têm de pesar direitos, princípios conflituosos e 

as prováveis consequências dos cursos de sua ação (WARD, 2004:18). O alvo dessa 

perspectiva da objetividade não é a demonstração científica, nem a busca pela verdade 

metafísica, mas a justiça e os melhores meios de atingir fins. É certo que a tomada de 

decisão reflete valores políticos, mas seu foco é de ordem estritamente pragmática. 

Notemos que essas três perspectivas não constituem posições estanques, antes 

sinalizam os múltiplos eixos a partir dos quais a produção jornalística opera. Isso 

significa dizer que não há uma única objetividade ontológica e/ou epistemológica. Pelo 

contrário, há tantas quantas os funcionamentos culturais referendarem. Outra 

peculiaridade dessas abordagens é o fato de cada uma delas apontar para um modo de 

tensão objetividade vs. subjetividade. Independente de qual perspectiva se trate, sempre 

há uma contrapartida subjetiva. 

Entendida essa inserção sócio-histórica da oposição objetividade-subjetividade, 

podemos dizer que a tensão objetivação-subjetivação diz respeito aos processos que 
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constroem o senso de objetivo-subjetivo. São esses processos que nos interessam nesta 

investigação. Mais do que um produto final referendado (ontológica, 

epistemologicamente ou pelo procedimento) como objetivo, os mecanismos simbólicos 

subjacentes e constituintes de cada uma das perspectivas da objetividade mostram como 

a questão ética se constrói e se transforma concomitantemente com a noção de sujeito 

que atualiza e é atualizada no funcionamento cultural. 

Compreendemos que essa seja a origem do fundamento ético jornalístico em 

direção à objetividade. Notemos que o privilégio dado à objetivação não implica 

anulação do processo de subjetivação. Pelo contrário, a dialética tece o sujeito 

jornalístico moderno. Se a objetivação, que orienta a prática jornalística, é constitutiva 

do processo de subjetivação, essa tensão é atravessada por questões éticas, o que traz 

para a discussão a questão da responsabilidade. Se o sujeito se constrói na relação com a 

não-pessoa, há de se considerar tanto a responsabilidade quanto à apropriação da não-

pessoa quanto ao que se faz dessa apropriação. 

Essa tripla consideração da responsabilidade supõe um compromisso com o 

outro e com o Outro. No âmbito do jornalismo, a responsabilidade tem implicações 

ainda mais complexas, porque, como discutimos no item anterior, assim como nas 

ciências humanas, o objeto no discurso jornalístico é também um sujeito. Portanto, 

apesar de se tratar de uma relação “eu-ele”, configura uma relação entre sujeitos, 

estando um na condição de sujeito falante e outro na condição de objeto do discurso. A 

construção do objeto como falante ou apenas falado (AMORIM, 2004) determina a 

postura ética que orienta o processo de construção dos sujeitos jornalísticos.  

Conceber a articulação ética no ponto de interseção entre o eixo das relações 

simbólicas e o das relações dialogais imediatas demanda uma abordagem da produção 

jornalística engajada no funcionamento cultural, e não simplesmente como resultado da 

cultura. Se concebemos o exercício jornalístico como arena de tensão entre a 

objetivação vs. subjetivação, que caracteriza o paradigma moderno, entendemos que a 

sua produção não apenas reflete valores fundadores, mas também os refrata ao 

consolidar determinada postura ética na construção de seu objeto. Especialmente no 

caso desta investigação em que tratamos do contexto de premiação de reportagens de 

uma editoria que trabalha na construção de uma imagem de seriedade, consideramos 

que os valores entretecidos na produção do material jornalístico impresso sejam 
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efetivamente o objeto referendado nos concursos, o que nos diz muito a respeito do 

modo como a cultura organizacional do jornal tem definido sua ética. 

Essa abordagem torna pertinente à discussão a perspectiva filosófica de ato 

proposta por Bakhtin (1921/1993) por inscrever a responsabilidade na existência 

humana e, assim, lançar os primeiros fundamentos que justificam a proposta dialógico-

enunciativa da trama discursiva – viés por meio do qual entendemos a construção dos 

sentidos e que toca tanto o nível dialogal quanto o simbólico-político das relações 

sociais (cf. cap. 2). A noção de ato do ponto de vista dialógico bakhtiniano permite 

compreender como a linguagem e as atividades profissionais podem se interpenetrar e 

se interdefinir, tendo o sujeito como interseção. Mesmo em esferas como a jornalística, 

que privilegia a objetivação e, por isso, busca apagar os processos de subjetivação a ela 

inerente, a responsabilidade existencial, manifesta na tensão objetividade vs. 

subjetividade, se impõe de modo a desvelar valores que fundamentam e ordenam as 

relações do humano com a realidade objetiva e suas relações intersubjetivas. 

Retomando a discussão de Ward (2004), destacamos, assim como o autor, que a 

ética jornalística foi tecida ao longo da história de acordo com a trama em que a 

produção se inseria. Apesar de reconhecer a dificuldade em precisar o início do 

jornalismo moderno, o autor opta por refazer o percurso da articulação ética dessa esfera 

a partir do século XVII, quando emerge um conjunto de habilidades usadas na produção 

de notícias impressas para um público. É também nesse século que surgem os primeiros 

periódicos impressos. Tanto o meio quanto a periodicidade são cruciais para a 

configuração de um estatuto enunciativo que inaugura um novo modo de relação social. 

Esse estatuto será discutido no próximo capítulo. 

Com seus primórdios no violento período britânico rumo a uma monarquia 

cerceada pelo parlamento, o jornalismo se orienta a partir do “discurso de fatos” 

desenhado pela Ciência. Sua adesão a esse discurso lança o primeiro fundamento da 

ética jornalística: o fato. Em meio às turbulências político-religiosas que marcaram esse 

período da história britânica, os primeiros periódicos viam-se compelidos a adotar uma 

pretensa imparcialidade, assim como aquela pretendida pela Ciência, como condição de 

manutenção. 

O desenvolvimento de centros urbanos, que concentravam toda sorte de pessoas, 

e a sede por informação face aos tumultos políticos da época favoreciam a relação 
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entretecida pela imprensa. Além disso, a circulação de correspondências conferia à 

imprensa a capacidade de repensar as relações espaço-temporais. Desde o período pré-

periódico (até os anos 1620, aproximadamente), o jornalismo reconfigurava as noções 

de espaço e tempo por apresentar “fatos” que escapavam ao alcance imediato dos 

leitores. Do período pré-periódico, o jornal herdou o formato dos panfletos e 

broadsides, cuja ética manteve-se sub-reptícia, já que não havia regularidade na 

produção, nem um sujeito (empírico ou institucional) que se responsabilizasse pela 

produção jornalística, e nem a adesão ao “discurso de fatos”. É a partir da imprensa 

periódica que começa a se construir a interação entre editores, jornalistas e o público 

mediada pela escrita. A adesão ao discurso de fatos é crucial para o desenvolvimento do 

jornalismo porque, simultaneamente se embasando nela e referendando a perspectiva 

moderna de verdade, essa produção discursiva inaugura uma possibilidade relacional. A 

partir daí, a interação jornalística diferencia-se da produção literária, por exemplo, pelo 

apelo ao discurso de fatos que a afasta da ficção, porém seu caráter pontual não a 

equipara à interação científica. O jornalismo se estabelece como esfera discursiva. 

Ainda de acordo com Ward (2004), a periodicidade da imprensa (a partir dos 

anos 1620) tece os princípios éticos jornalísticos. A regularidade da publicação confere 

comprometimento à relação entre jornalistas, editores e público. Para garantir a 

publicação, os editores adotam o discurso ético fundamentado na imparcialidade e 

verdade como mecanismo de objetivação do discurso e consequente comprometimento 

com os leitores. O autor ressalta que o apelo à ética bem como sua articulação 

linguístico-textual-discursiva fundam a retórica ética, que norteará daí por diante as 

relações compreendidas pela esfera jornalística. 

A retórica ética advogada nessa época se fundamentava em três alegações caras 

até os dias atuais: publicar a verdade, e não ficção, aderir aos métodos que dessem 

acesso aos fatos confiáveis e equilibrados e adesão à imparcialidade. Essas três 

alegações deixaram um legado para a ética pública que se constituiria no século 

seguinte. A imprensa no século XVIII criou práticas jornalísticas e editoriais que se 

tornariam padrão ético, estabeleceu um léxico da ética para a esfera discursiva e lançou 

os primórdios do que se constituiria como esfera pública de circulação e construção de 

sentidos. 
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No século XVIII, então, o jornalismo é marcado pela construção de uma ética 

pública com o desenvolvimento da noção de domínio público, principalmente a partir da 

articulação de ensaístas na Inglaterra que consolidaram o lugar sócio-histórico do 

público e o movimento de jornalistas radicais que segmentaram a Inglaterra, França 

bem como as colônias americanas. O estatuto do jornalismo nessa época é comparado a 

de um quarto estado, de acordo com o comentário de Edmund Burke, um dos teóricos 

da constituição britânica (WARD, 2004). Essa comparação sinaliza a importância que a 

imprensa havia conquistado no funcionamento cultural da Inglaterra e, em seguida, se 

espalharia pelo Ocidente. 

A periodicidade já representava, desde o século anterior, um avanço nas relações 

entre editores, jornalistas e público. Data de 1702 o primeiro jornal diário na Inglaterra. 

Outros aparecerão a partir dos anos 20 desse século e, na França, a partir 1777. A maior 

parte da Europa só terá imprensa significativa no século XIX. De qualquer modo, é a 

partir da imprensa diária que a esfera pública é consolidada no processo interacional 

jornalístico. Daí por diante, termos como “público”, “opinião pública” entram no léxico 

da ética do jornal, que passa operar como agente e/ou representante do público. 

Certamente, a ética dessa perspectiva considera a função do jornal na formação de 

opinião pública. O ponto é: além do apelo aos fatos já aclamado desde o século anterior, 

no século XVIII, o leitor passa a atuar de modo mais patente na interação jornalística. 

Nesse momento, o jornal se endereça ao público, e não simplesmente a um público. 

Esse público que emerge é determinado pela classe social e econômica. Mesmo 

assim, fica evidente que o jornal atua na vulgarização da arte, ciência e notícias em 

geral. Apesar de não acessível a qualquer um, já que a imprensa demandava, no 

mínimo, alfabetização, o jornal estende as fronteiras de circulação do conhecimento, 

traduzindo para um público menos restrito a linguagem de outras esferas como a 

artística, científica, entre outras. Ward (2004:131 – tradução nossa) ressalta que 

cientistas, acadêmicos, negociantes de arte, vendedores de livros usavam a imprensa 

para construir uma rede de comunicação por meio da esfera pública, e essa rede 

corroborava e se construía como espaço de circulação de mercadorias. O pensamento 

liberal ganha, com o desenvolvimento jornalístico, propulsão suficiente para atravessar 

diferentes níveis sociais de diversos lugares num espaço de tempo mais curto do que 

nunca. O estabelecimento de uma interação entre editores, jornalistas e público é 
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endossada como arena liberal a partir dos anos 30 do século XVIII, quando os anúncios 

publicitários são introduzidos no jornal. 

Ao longo das disputas políticas travadas ao longo de todo o século XVIII na 

Europa, os jornalistas vão assumindo uma das três posturas que vão se consolidar 

definitivamente na escrita jornalística: uma postura partidária, a princípio, ligada à 

adesão ou crítica à monarquia; uma postura de espectador, que posicionava o jornalista 

num ponto privilegiado para contemplar e reportar os fatos que compunham o cotidiano 

da sociedade; e os revolucionários, que, a partir da década de 60, assumem uma 

expressão explícita especialmente contra a monarquia (seguidores radicais do partido 

Whig). Essas três posturas que se desenharam especialmente na Inglaterra e, 

posteriormente na França, principalmente após a Revolução Francesa, marcam o que até 

os dias de hoje identificamos como notícias imparciais e objetivadas, editoriais, que 

assumem uma linha político-ideológica, e ensaios, que promovem a reflexão e visam a 

formação da opinião pública (WARD, 2004). É nesse período que diferentes naturezas 

de textos jornalísticos começam a ser forjados. 

O principal legado das transformações no jornalismo no século XVIII diz 

respeito ao estabelecimento de diferentes tipos de textos jornalísticos que vão se 

desenhando a partir daí e à estruturação das relações implicadas na produção, circulação 

e recepção dos textos jornalísticos de modo a consolidar o envolvimento entre editores, 

jornalistas, público e, por que não dizer, comerciantes que utilizam o meio para 

divulgação de anúncios. 

Organizado esse cenário, o século seguinte, o XIX, é o período em que a 

orientação liberal é confirmada, construindo, basicamente, duas vertentes jornalísticas: 

uma elitista, como a imprensa britânica, que se articulava como educadora e formadora 

de opinião; e outra de massa (popular), como a imprensa americana, que desenvolveu o 

mecanismo de capturar no texto jornalístico aquilo que a massa demandava. Enquanto a 

postura britânica se desenvolvia numa perspectiva de cima para baixo, a americana 

supostamente se articulava a partir do popular. Por que supostamente? Porque tanto uma 

vertente quanto a outra se orientavam efetivamente pelos valores liberais que se 

impunham e atravessavam o funcionamento cultural. Independente da tendência 

editorial, a interação jornalística moldava-se pela noção cada vez mais imperativa da 

circulação de mercadorias. 
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É nesse século que a imprensa se estabelece no Brasil. Apesar de haver 

controvérsias quanto à existência de prelos no Brasil antes da chegada da família real 

portuguesa na então colônia, a imprensa só se desenvolve efetivamente a partir dessa 

data O Correio Braziliense, publicado em Londres por Hipólito da Costa, marca não 

apenas o início da imprensa no Brasil como também a importância que desempenharia 

nos desdobramentos históricos brasileiros. De acordo com Morel (2008), foi esse jornal 

que primeiro se referiu ao Brasil como Império e teve ampla articulação política aqui 

por ter sido o pioneiro também em fazer circular divergências políticas. Até 1808, os 

jornais portugueses que circularam pelo Rio de Janeiro não traziam questões políticas da 

colônia; somente com o Correio Braziliense se cria um espaço discursivo em que as 

questões brasileiras passam a integrar o funcionamento da imprensa, estabelecendo, 

assim, uma arena para construção de sentidos, conhecimento e possibilidades de 

transformação social. 

Também em 1808, instala-se a Impressão Régia, que publica a Gazeta do Rio de 

Janeiro. Como instituição áulica, a Impressão Régia marca, por um lado, um pontapé 

inicial para o desenvolvimento técnico da imprensa brasileira e, por outro, o 

estabelecimento de uma postura governamental a qual se poderia aderir ou se opor. Aí 

estão os primeiros traços da ética jornalística no Brasil: aderir ou não ao discurso da 

corte portuguesa traduzia um posicionamento subjetivo, porém eticamente responsável. 

Comprometido com o discurso de fatos, arraigado à noção moderna de verdade, os 

jornais constroem sua ética, nesse período inicial da imprensa no Brasil, a partir de seu 

posicionamento político, e não da neutralidade ou parcialidade que definiriam o 

conceito de objetividade no século seguinte. 

No século XX, especialmente a partir da década de 20, objetividade assumiu 

lugar central na organização jornalística. Apesar de não muito difundida na Europa, que 

geria a questão da opinião como uma forma de assinatura da produção jornalística, o 

jornalismo de massa difundido pelo modelo americano ganha força, principalmente 

após a Primeira Grande Guerra. É também na década de 1920 que o desenvolvimento 

tecnológico permite a introdução de fotografias no texto, o que visava máxima 

objetivação. A fotografia pretendia localizar o leitor no espaço e tempo do fato, 

supostamente sem a subjetividade marcada na ilustração. A introdução da fotografia, 
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entretanto, representou apenas uma maior complexidade na rede intersubjetiva em que 

se produziam textos orientados para a objetivação. 

A partir de então, a produção jornalística precisaria de fotógrafos que 

capturassem as imagens dos fatos noticiados e reportados. Um texto jornalístico passou 

a ser o produto da interação de editores, jornalistas, fotógrafos, agências de notícias, 

textos publicitários e o público. Mais do que nunca a assinatura, a responsabilidade por 

um texto se tornou complexa e difusa. Os jornais vão se transformando em empresas de 

informação, e o produto final, uma colcha com retalhos múltiplos. Para esta 

investigação, o desafio deflagrado é identificar que mecanismos dessa teia intersubjetiva 

promovem e referendam a objetivação valorada na produção jornalística no processo de 

construção da ética da esfera jornalística. 

No caso do Brasil, até chegar ao século XX, a imprensa atravessou um 

turbulento período histórico em que não apenas registrou mas participou da construção 

de eventos marcantes. Com a instauração da esfera discursiva em que se constituía uma 

arena de embates políticos garantida pela edição do Correio Braziliense e da Gazeta do 

Rio de Janeiro, cada vez mais títulos foram surgindo e colocando em circulação temas 

relevantes para a sociedade brasileira (COHEN, 2008; MARTINS, 2008). Dentre os 

grandes temas, destacamos: a independência do Brasil, a questão da Maioridade, a 

abolição dos escravos e a proclamação da República. Em cada um desses marcos da 

história brasileira, a imprensa levou a questão para o público. Ainda que seleto, já que 

demandava alfabetização, a imprensa construiu a noção de público e criou a 

possibilidade e mesmo o hábito de se discutir embates políticos que efervesciam na 

época. O desenvolvimento de uma espécie de evento de letramento em que se lia em 

voz alta o jornal e se discutia o tema em questão em seguida apontava a crescente 

responsabilidade da imprensa junto à opinião pública e junto à construção de fatos. 

Desse modo, a imprensa ia consolidando seu estatuto enunciativo no Brasil por meio da 

interação entre jornalistas e o público (por mais heterogêneo que fosse). 

Conforme discute Martins (2008), a imprensa no Brasil no século XIX foi 

marcada por dois grandes momentos: até 1860, período em que predominou o discurso 

conservador áulico, e a partir daí, em especial, a partir de 1868, quando houve a queda 

do Gabinete liberal. No primeiro momento, um importante evento marca a imprensa 

brasileira. Em 22 de novembro de 1823, D. Pedro I outorga um decreto que configura a 
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primeira Lei de Imprensa no Brasil. Esse fato ocorre dez dias após o Imperador 

dissolver a Assembleia Constituinte. Curiosamente, as reformulações da Lei de 

Imprensa que seguiram foram sempre caracterizadas por um momento de repressão 

governamental sobre a imprensa. A segunda versão da lei data de 20 de setembro de 

1830 e em 16 de dezembro do mesmo ano é incorporada ao primeiro Código Criminal 

no Brasil. O Código regulou a imprensa até a proclamação da República, em 1889 

(NUNES, 2003). 

Já no segundo momento, um tom romântico atravessou o texto da imprensa. A 

primeira Constituição da República, datada de 24 de fevereiro de 1891, garantia que a 

manifestação do pensamento pela imprensa era livre, livre inclusive de censura, e cada 

um seria responsável pelo abuso que cometesse. Essa perspectiva bem diferente da 

conservadora que predominou no início do século impulsionou variadas manifestações 

jornalísticas, inclusive produções especulativas a respeito de fatos que atraíam o 

interesse do grande público, como o roubo das joias do Palácio Imperial entre 17 e 18 

de março de 1882. As especulações em torno do fato prenunciavam uma vertente 

sensacionalista da imprensa no Brasil. Também no ímpeto do romantismo que movia o 

fazer jornalístico nessa época, o humor e a caricatura foram ganhando espaço e 

transformando-se em formas discursivas que conferiam ao riso um caráter de resistência 

ideológica (MARTINS, 2008). Não é gratuito que justamente nesse período habitavam 

o jornal capítulos de romances românticos, como os de José de Alencar. 

A presença da literatura no jornal ratificava ainda mais o comprometimento do 

discurso jornalístico com a noção moderna de verdade. O jornalístico e o literário que 

habitavam o texto impresso consolidavam o discurso de fatos do jornalismo por meio da 

oposição entre o real e o ficcional. Assim reforçava-se o papel que a imprensa vinha 

conquistando no sentido de travar relação com o público. Histórias ficcionais como os 

romances favoreciam a manutenção de um público leitor e, com isso, garantia-se tanto a 

interação discursiva quanto mercadológica. Aos poucos, o princípio capitalista liberal 

vai permeando a esfera da imprensa até a constituição das empresas de informação no 

século XX. Até então, a ética jornalística repousava sobre a noção moderna de verdade, 

o discurso de fatos e a postura política editorial, fosse conservadora ou liberal. Assinalar 

uma posição era comprometer-se eticamente com o público e, por que não dizer, com a 

cultura organizacional das editorias que se estruturavam. 
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No período chamado de Primeira República (1889-1930), a imprensa 

experimenta uma série de transformações tecnológicas que lhe garantem maior escopo 

de atuação. Sua liberdade, entretanto, enfrenta diferentes barreiras. Se de um lado o 

avanço tecnológico garante maior eficácia à imprensa, que passa a poder fazer mais, 

melhor e por menos custo, por outro lado, o controle do Estado visa cercear sua 

amplitude de atuação. É nesse quadro de tensão que se esboça a comunicação de massa. 

Nesse período de transformações [Primeira República], a imprensa 

conheceu múltiplos processos de inovação tecnológica que 

permitiram o uso de ilustração diversificada – charge, caricatura, 

fotografia –, assim como aumento de tiragens, melhor qualidade de 

impressão, menor custo do impresso, propiciando o ensaio da 

comunicação de massa (ELEUTÉRIO, 2008: 83). 
 

A ideia de “massa” aponta para a tendência dos meios de comunicação que se 

desenvolveriam naquele século. O contrato com o grande público também é 

consolidado. Não à toa, o Estado se põe alerta ante o desenvolvimento da imprensa e, 

em 31 de outubro de 1923, promulga a primeira Lei de Imprensa da República, que 

determinava, entre outras coisas, as penas aplicáveis à publicação de segredos do Estado 

ou à expressão de ideias consideradas anárquicas (NUNES, 2003). Essas mudanças 

sócio-históricas promovem transformações na esfera jornalística impressa de modo que 

a ética, uma vez pautada na postura política, migra seu foco para a objetivação vs. 

subjetivação. Desse modo, com termos garantidos inclusive por lei, a imprensa adentra 

uma arena em que a liberdade é emoldurada pelos interesses do Estado. A construção de 

uma objetividade como suposta ausência de subjetividade atende, no contexto do 

desenvolvimento da imprensa no Brasil, às demandas de uma censura que visava apagar 

os embates políticos. Paulatinamente, sem abrir mão do comprometimento com o senso 

moderno de verdade, a imprensa deixa de embasar sua ética na tomada de posição 

política para fundamentá-la numa pretendida imparcialidade diante dos fatos concretos 

observáveis na realidade biossocial. 

Essa mudança responde ao contexto histórico particular brasileiro, mas também 

ao contexto da cultura ocidental, que privilegia o funcionamento logos (cf. seção 1.1). O 

Ocidente vive um momento em que a demonstração do real demanda um apagamento 

dos sujeitos implicados no processo de demonstrar. Se o que se quer demonstrar é 

verdade, não importa quem o faz. Como carro forte dessa nova perspectiva da 
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objetividade e ética jornalística, na década de 1920, nos Estados Unidos a fotografia 

passa a compor a matéria impressa, como expressão máxima da objetivação. Com a 

fotografia, a subjetividade que o ilustrador imprimia ao texto jornalístico é substituída 

pela pretensa objetividade do novo modo de fazer jornalismo que levava o público ao 

local do fato “tal como era”, sem a interpretação subjetiva de um determinado 

profissional. Claro que podemos pontuar uma série de traços subjetivos na fotografia e 

na composição de uma página de jornal, mas por ora interessa-nos ressaltar os valores 

que orientavam a produção jornalística. O caráter híbrido do jornalismo, que opera entre 

um fazer narrativo e uma demonstração de fatos, é orientado para o funcionamento 

logos, e é a partir desse direcionamento que se dão seus desdobramentos sócio-

discursivos. 

Em suma, a primeira metade do século XX configurou um momento de grande 

expansão da imprensa não só no Brasil como em todo mundo. Muitos dos projetos 

modernos de autonomia e emancipação do ser humano são conquistados, o avanço 

tecnológico alimenta a expectativa de dias melhores e a imprensa participa dessa 

conquista encurtando espaços físicos e intervalos de tempo. Como sintetiza Luca 

(2008): 

Esse amplo rol de transformações, aliado aos artefatos modernos e 

aos novos meios de comunicação que invadiam o cotidiano – carros, 

bondes elétricos, fonógrafos, publicidade e, nos anos 1920, o rádio –, 

delineavam tanto uma paisagem marcada pela presença de objetos 

técnicos como configuravam outras sensibilidades, subjetividades e 

formas de convívio social. Eficiência, pressa, velocidade e 

mobilidade tornaram-se marcas distintivas do modo de vida urbano, e 

a imprensa tomou parte ativa nesse processo de aceleração (LUCA, 
2008:150 – grifos nossos). 

 

Os valores que vão tomando formas concretas ao longo do século apontam para 

alguns conflitos que o meio impresso irá enfrentar com o advento dos meios eletrônicos 

e digitais. A televisão e a internet garantirão maior pressa, velocidade e mobilidade, 

deixando a imprensa longe do alcance da aceleração que atinge rapidez bem próxima ao 

“tempo real” (sem espera). Até a primeira metade do século XX, entretanto, a produção 

impressa ainda configurava carro forte do jornalismo. 

Nesse quadro sócio-histórico, novos tipos de textos jornalísticos começam a se 

consolidar na imprensa: notas, reportagens, entrevistas. Esses novos tipos de textos vêm 
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contribuir na distinção entre matérias jornalísticas propriamente ditas e textos 

opinativos. A página do jornal na primeira metade do século passado já está investida de 

uma carga visual. O verbal já divide espaço com o visual na construção dos sentidos. 

Isso não se restringe somente à introdução de elementos fotojornalísticos, como também 

à diagramação de uma página, escolha de tamanho de fonte, disposição visual de texto 

verbal e visual etc. A materialidade de um texto impresso jornalístico escapa ao 

estritamente verbal e se consolida verbo-visualmente. 

No que diz respeito à interação implicada no jornalismo impresso, no período 

chamado Estado Novo, a imprensa experimenta uma nova mudança. A Constituição de 

1937 confere à impressa estatuto de utilidade pública, alterando sua relação com o 

Estado, que teria direito de inserir comunicados do governo nos periódicos. O caráter 

público referendado à imprensa simultaneamente a liberta, já que serve ao bem comum, 

e a cerceia, por estar atrelada aos interesses do Estado (LUCA, 2008). É nesse intervalo 

entre o bem comum e o interesse estatal que se constrói a objetivação jornalística 

naquele momento. 

A segunda metade do século XX herda essas questões que se colocam diante da 

imprensa e configura um momento marcante em que a virada pós-moderna começa a se 

esboçar, trazendo novos desafios. Especificamente no Brasil, a imprensa experimenta 

novamente dois processos contrários. O avanço tecnológico favorece cada vez mais e 

melhor qualidade técnica para produção do texto jornalístico, conferindo maior poder de 

divulgação e circulação do produto jornalístico. É também nessa década que o 

jornalismo se consolida dentro do enquadre empresarial e passa a funcionar por meio de 

empresas. Não há muito espaço para o exercício profissional fora das grandes empresas 

de informação. Isso compromete a ética profissional, uma vez que além dos valores 

construídos na esfera jornalística, valores mercadológicos também passam a reger seu 

funcionamento. Há, por assim dizer, uma sobreposição de éticas nem sempre 

harmoniosas. Porém, a segunda metade do século é marcada pelo golpe militar em 1964 

que, apesar de apoiado por tantas editorias, passa a cercear o campo de atuação da 

imprensa. Se o avanço tecnológico e a organização empresarial garantem mais 

amplitude à produção jornalística, o momento político brasileiro vai, cada vez mais, na 

contramão da liberdade de expressão, comprometendo a ética jornalística. 
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Nesse período, a imprensa experimenta também dois marcos na legislação. O 

primeiro, em 1955, quando a Emenda Constitucional nº 8 quebra o monopólio estatal 

sobre as telecomunicações e dá abertura para participação de capital estrangeiro. Outro 

grande marco é a promulgação da Lei de imprensa (sua quinta versão no Brasil) em 

1967; lei cujo texto integral regeu a imprensa até 2008. Considerando o momento em 

que foi promulgada, a Lei apresenta algumas contradições que refletem o controle do 

Estado. No artigo primeiro, é garantida a liberdade de pensamento e sua difusão por 

qualquer meio sem dependência de censura. No segundo parágrafo do mesmo artigo, 

entretanto, ressalva-se que, em estado de sítio, o Estado tinha autoridade para censurar 

jornais ou quaisquer periódicos. Nela estão também discriminados o direito de resposta, 

penas aplicadas nos casos de difamação, calúnia, entre outros já garantidos nas versões 

anteriores. 

A questão da responsabilidade quanto aos crimes cometidos através da imprensa 

merece uma atenção particular. O primeiro a ser punido, de acordo com o artigo 37 da 

Lei, é o autor do escrito ou da transmissão incriminada. Somente em caso de sua 

ausência do país são responsabilizados nessa ordem: o gerente ou proprietário das 

oficinas impressoras no caso de jornais ou periódicos, ou o diretor ou proprietário da 

estação emissora de serviços de radiodifusão. Caso o material tenha sido divulgado sem 

a permissão do seu autor, aí são responsabilizados: o diretor ou redator-chefe do jornal 

ou periódico; ou o diretor ou redator registrado, no caso de programa de notícias, 

reportagens, comentários, debates ou entrevistas, transmitidos por emissoras de 

radiodifusão. 

Notamos que a assinatura de um texto jornalístico transfere a responsabilidade 

para o profissional daquilo que constitui um gesto institucional, já que é a empresa que 

decide o que efetivamente veicula ou não. Como apontamos anteriormente, entendemos 

que a produção de um texto jornalístico é multifacetada e lida com diferentes materiais 

semióticos. O todo desse produto, entretanto, é organizado pela empresa que assina a 

edição. Por mais que repórteres e fotógrafos tenham prestígio, em última análise é o 

produto de uma editoria que é posta a venda, e não fragmentos jornalísticos assinados 

particularmente. Portanto, por que responsabilizar o autor que assina o texto como se o 

todo da matéria fosse resultado do trabalho singular daquele profissional? Além disso, 

considerando que não há margem para o exercício jornalístico fora das empresas de 
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informação, por que o autor da matéria é o primeiro responsabilizado por qualquer 

crime? Levantamos essas questões apenas para sinalizar como a questão da assinatura 

de uma matéria é atravessada por múltiplas questões, que passam pelo reconhecimento e 

prestígio do profissional, pela isenção de responsabilidade da empresa que acolhe seu 

trabalho e pelo não reconhecimento do produto jornalístico no seu todo, que é assinado 

por uma editoria. A lei parece tratar da matéria como uma compilação de fragmentos, 

embora os sentidos e discursos que o texto jornalístico faz circular não sejam o 

resultado da simples soma de partes. 

Nesta investigação, procuramos entender o gesto institucional de um jornal 

impresso carioca em direção a um reconhecimento de sua seriedade com 

comprometimento ético em sua produção. Assim, não nos atemos às assinaturas das 

reportagens que compõem corpus de análise a partir tão somente dos nomes e créditos 

referendados, mas principalmente a partir das marcas editorias que funcionam como 

princípio organizador do todo das séries. Visto dessa perspectiva, interessa-nos o 

produto editorial tanto do ponto de vista ético quanto estético, e a questão da 

responsabilidade assume um lugar preponderante na discussão. Isso porque isolar ética 

da estética implicaria cindir a noção de responsabilidade, como se o gesto humano 

artístico estivesse ausente de existência fora da arte e/ou o gesto quotidiano fosse 

indiferente à manifestação artística. A responsabilidade encadeia o agir humano de 

maneira que, independente do enfoque de seu ato – artístico ou não – há uma necessária 

interpenetração de três elementos para que seja moldado sócio-historicamente. De 

acordo com Bakhtin (1919/2003), a responsabilidade do sujeito articula o 

epistemológico, o ético e o estético e é dessa tríade que resulta a cultura humana. 

O fragmento epígrafe deste capítulo consta de apontamentos feitos por Bakhtin 

sobre um outro trabalho seu intitulado “Dostoiévski e o sentimentalismo. Tentativa de 

uma análise tipológica”, datado entre 1970 e 1971 (BAKHTIN, 1979/2003). Nesse 

ensaio escrito em forma de rascunho, portanto, sem o acabamento esperado para 

publicação, o autor trata de questões caras para a arquitetônica da proposta dialógica 

construída ao longo de sua obra e da de seu Círculo ao diferenciar a discussão retórica 

da construção polifônica. Esta se insere numa arena em que habitam simultaneamente 

forças distintas, porém, equipolentes, ao passo que aquela pressupõe uma postura de 

desfavorecimento do adversário. O autor se vale dessa distinção para diferenciar a 
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temporalidade que inscreve a arte e a que inscreve a retórica. Na arte, o diálogo não se 

encerra nos limites de dada obra. Ao postular o conceito de discurso e romance 

polifônico (BAKHTIN, 1963/2005), o autor argumenta que Dostoiévski consegue trazer 

para o interior da obra o inacabamento desse diálogo na arte. A noção de polifonia 

aponta para a co-existência de diferentes abordagens ideológicas em um mesmo 

enunciado. A multi-referência moderna, tomando emprestado termo de Dufour (2003), é 

integrada ao enunciado no nível tanto dialogal quanto simbólico. A polifonia, desse 

ponto de vista, configura uma construção discursiva prototípica das diferenças 

simultâneas. Em contrapartida, na retórica, a postura enunciativa que busca vencer o 

oponente reduz o escopo da produção discursiva, que tende a esgotar as questões que se 

colocam dentro de seus próprios limites. Ao encerrar o jornalista nos limites de sua 

contemporaneidade, Bakhtin (1979/2003) concebe o jornalismo e seus gêneros como 

retórica moderna (idem, p. 386). 

Ao construir um texto, o jornalista se orienta pela noção moderna de verdade 

como se ali estivessem resgatados os fatos tais como se deram na realidade biossocial. 

O texto não é construído como uma perspectiva dos fatos, antes supõe-se o relato dos 

fatos. Essa postura é motivada pelo próprio senso de verdade que fundamenta a 

produção jornalística. Se o objetivo é relatar os fatos tais como são, é preciso assumir 

um lugar enunciativo que dê conta de tal tarefa. O enunciador jornalístico articula-se 

como se traduzisse exatamente a realidade em discurso (verbo-visual) e como se 

estivesse revestido de autoridade para efetuar a tradução. O posicionamento enunciativo 

só se sustenta numa retórica moderna que exclui outra possibilidade de manifestação da 

verdade. Esse mecanismo sócio-discursivo é constitutivo do texto jornalístico e não 

reflete uma questão estilística de profissionais ou editorias. Isso traz uma pertinência 

ainda mais marcante nos dias de hoje para a discussão bakhtiniana quanto ao fato de a 

polifonia não caber no texto jornalístico. 

O que Bakhtin pondera nesse breve fragmento epígrafe deste capítulo diz 

respeito à inserção da atividade jornalística na cultura humana. O autor sugere que a 

produção jornalística não guarda a mesma dimensão enunciativo-discursiva que a arte, 

porque o foco do jornalista está voltado para uma noção de temporalidade diferente da 

da produção artística. Isso significa dizer que o modo de circunscrição na cadeia 

comunicativa do jornalista e do artista diferem. Todavia, tanto o jornalismo quanto a 
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arte inscrevem-se na cultura humana por meio da responsabilidade, inerente ao ato que 

põe em movimento a comunicação discursiva. Nesse sentido, a produção de uma 

editoria configura uma arena da cultura em que se instalam batalhas de valores 

estruturais da e estruturados na ordem social e cada gesto institucional configura um ato 

ético, que articula os gestos individuais, embora não solitários, dos profissionais 

envolvidos na produção do material jornalístico. A interação autorizada e valorada na 

arena molda o comprometimento ético de uma editoria. Se aberta a discursos de 

resistência, o jornal provoca a refração de valores culturais e se articula como alavanca 

de transformação social. Contudo, se privilegiar posturas hegemônicas, o veículo limita-

se à re-projeção e consolidação do instituído e funciona como mecanismo de 

manutenção de valores. 

O foco desta investigação recai sobre a ética do ato institucional, e não na dos 

indivíduos no trabalho. Não selecionamos as atividades que compõem o trabalho do 

jornalista em elaborar uma pauta, fazer pesquisa, coletar dados, buscar fontes, redigir 

texto etc. ou do fotógrafo que atua junto ou não da equipe que redige. Também não nos 

detemos no momento em que editores e jornalistas decidem sobre a formatação e 

diagramação final da reportagem, mas procuramos rastrear no produto jornalístico 

submetido a um concurso e vitorioso mecanismos que apontam como os processos de 

subjetivação atravessam o material e são por ele referendados. A participação em um 

concurso instaura, portanto, uma circunstância interacional diferente daquela 

desenvolvida na publicação diária, embora guarde desse plano pontos-chave para sua 

postura ética. No contexto de publicação, editoria, jornalistas, anunciantes e público se 

dispõem em uma interação em que os fatos constituem objeto do discurso. Já no de 

premiação, essa interação primeira passa a constituir o objeto do discurso. Em última 

análise, no concurso não são os fatos jornalísticos em si que são avaliados e julgados, 

mas o modo como a relação entre os sujeitos dessa interação (jornalistas, editores, 

fotógrafos, anunciantes e público) é projetada no produto jornalístico. 

A questão posta nesta investigação assume um desafio ainda maior quando foca 

o meio impresso que, de inovador e fundamental no início do jornalismo, experimenta 

uma sensível decadência face às possibilidades de produção, circulação e recepção de 

textos por outros meios, como o eletrônico e o digital. A ideia de objetivação como 
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ausência de subjetividade é posta em xeque, e a assinatura editorial parece assumir um 

lugar essencial para a manutenção do meio. 

Nesse momento de passagem do moderno ao pós-moderno, a disjunção entre a 

forma de saber valorada – a pragmática – e algum modelo discursivo provoca uma crise 

enunciativa que atinge diretamente esferas como a jornalística, de natureza 

exclusivamente discursiva1. Além disso, a valorização da eficácia em detrimento de 

qualquer concepção de verdade também desestabiliza as produções discursivas 

instauradas a partir da tensão dialética moderna (objetivação vs. subjetivação). Os 

dilemas do jornalismo impresso vão ainda além, já que a produção e distribuição desse 

meio não acompanha a velocidade imediatista, cada vez mais marcante desse momento 

dito pós-moderno, que visa abolir qualquer tempo de espera. Como as editorias que 

buscam a construção de uma identidade séria têm resolvido o impasse ético na 

contemporaneidade? Para compreender os gestos institucionais em sua dimensão ética, 

pensemos com mais vagar o conceito bakhtiniano de ato. 

Apesar de fragmentado, o ensaio que nos chega como Para uma filosofia do ato 

guarda um extenso diálogo com a filosofia aristotélica, kantiana e neo-kantiana e situa a 

responsabilidade na interface dos eixos que chamamos de dialogal e simbólico. Esse 

exercício teórico-filosófico questiona a separação do mundo da cultura e o mundo da 

vida e localiza o ato como um gesto sócio-historicamente circunscrito. Uma vez 

engajado na história, o ato não pode ser concebido num vácuo social. O que se faz é 

feito em resposta a outros atos precedentes e provoca respostas outras atualizadas em 

outros atos. Responder, dessa perspectiva, significa orientar-se em relação a essa cadeia 

de atos, e essa postura é marcada pelo lugar social de quem a assume, o que implica 

enquadramento ético. Segundo Bakhtin (1921/1993), não nos localizamos entre dois 

mundos incomunicáveis: um, onde se localizam o objeto estético e o conhecimento, e 

outro, onde efetivamente experienciamos a vida e morremos. Citamos a tradução das 

palavras do autor: 

um ato de nossa atividade, de nossa real experiência, é como um Jano 

bifronte. Ele olha em duas direções opostas: ele olha para a unidade 

objetiva de um domínio da cultura e para a unicidade irrepetível da 

                                                 
1 Como veremos no capítulo 2, nossa perspectiva discursiva concebe o material semiótico de maneira 
verbo-visual, e não exclusivamente verbal. Argumentamos, neste momento, que qualquer produção 
jornalística, incluindo fotojornalística, só significa como tal dentro de um funcionamento discursivo 
respaldado culturalmente. 
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vida realmente vivida e experimentada (BAKHTIN, 1921/1993: 
[20]2).  

 

Dessa perspectiva que recolhe o abstrato e o singular e pontual numa interseção, 

e não em dois universos separados e estanques, Bakhtin (idem) problematiza questões 

deontológicas, questionando o pensamento moderno quanto a quem valida aquilo que é 

belo, bom e ético, e pondera a noção de verdade, distinguindo “verdade” de “verdade 

conhecida”. De acordo com o autor, não podemos situar a eternidade da verdade dentro 

dos limites de nossa temporalidade efêmera. Usando as leis de Newton como exemplo, 

o autor argumenta que nosso conhecimento de tais leis não as valida, uma vez que já 

existiam antes mesmo de sua formulação na ciência. Novamente, independente daquilo 

que objetivamos, guardamos uma relação concreta com o abstrato. O autor diferencia, 

então, istina – a verdade universal, repetível, estável – de pravda – a verdade atualizada 

no ato singular, irrepetível, único – para argumentar que a noção de verdade não pode 

ser vinculada somente ao nível do universal estabilizado. Independente do modo como o 

funcionamento cultural dá sentido à verdade, istina permanece estável. O universo 

simbólico que define a história organiza discursos que interpretam e dão sentido à 

istina, instaurando a pravda. Lembrando que Bakhtin se situa na modernidade, sua 

abordagem do termo está comprometida com a verdade que se opõe ao falso, e não com 

a verdade como memória, mas sua ponderação quanto à diferença entre essas duas 

dimensões de verdade permite explicar que o funcionamento cultural tanto pré-moderno 

quanto moderno criaram universos simbólicos (e por que não dizer semióticos) que 

possibilitavam fazer a verdade significar. 

Essa diferenciação entre istina e pravda traz uma importante contribuição para o 

entendimento do modo como o texto jornalístico funciona, porque, assim como a 

Ciência, o jornalismo opera a partir do senso moderno de verdade. Entretanto, há de se 

considerar que um texto científico difere de um jornalístico. Para pontuarmos as 

semelhanças e diferenças entre ambos no que diz respeito ao modo como gerem a 

tensão objetivação vs. subjetivação, retomemos o que discute Amorim (2006). De 

acordo com a autora, ao definir as ciências humanas como ciências do discurso, Bakhtin 

instaura no funcionamento científico a mesma polaridade representada pelo Jano 

                                                 
2 Tendo em vista que a tradução para a língua portuguesa não foi publicada, mas encontra-se disponível 
na internet, a referência às páginas diz respeito à versão impressa do hipertexto. 
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bifronte. Como ciências que além de conceituarem também explicam e interpretam, as 

ciências humanas se articulam justamente entre istina e pravda. No exercício de 

teorização, apontam para a concepção de verdade universal estabilizada, ao passo que 

no exercício de interpretação, comprometem-se responsavelmente com o discurso do 

outro de um lugar singular. 

O exercício jornalístico se assemelha a esse funcionamento das ciências 

humanas. Ao lidarem com os fatos, os jornalistas, as empresas de informação, ou quem 

quer que seja autorizado a enunciar dentro do âmbito jornalístico buscam uma 

objetivação assim como a ciência. O real é concebido como fato observável, 

experimentado objetivamente. Enquanto descrevem fatos, mantêm uma relação com a 

realidade objetiva e pretendem uma isenção de subjetividade, o que, por sinal, já 

constitui um elemento de subjetivação, e, assim como nas ciências humanas, essa 

descrição constitui um ato eticamente posicionado. A principal diferença, no entanto, 

está no fato ressaltado na epígrafe deste capítulo. O texto jornalístico se encerra em sua 

própria temporalidade. Apesar de inscrito socialmente, portanto, mergulhado num 

universo simbólico, é projetado para funcionar no nível de pequenas narrativas. A 

circunscrição em grandes narrativas fica a cargo da enunciação, mas o enunciado por si 

só se orienta para o plano da pequena narrativa de que faz parte. Isso significa dizer que 

o texto jornalístico se encerra na pequena temporalidade que justifica sua produção. 

Todavia, o gesto institucional, a enunciação da empresa de informação vincula-se à 

grande temporalidade que define o funcionamento cultural. Daí a pertinência de abordar 

o texto jornalístico como ato ético, pelo qual alguém se responsabiliza. 

O ato, então, se localiza no ponto de encontro entre o eixo situacional imediato e 

o simbólico estruturante da ordem social. A temporalidade do sujeito, dessa perspectiva, 

é definida na articulação desses dois planos. Um deles diz respeito à sucessão de atos 

que, recolhidos, tecem o fio de sua existência singular; outro emoldura sua existência 

num universo simbólico-cultural. Isso significa dizer que, para Bakhtin (1921/1993), 

não há como pensar o agir humano, a existência, nenhum gesto culturalmente 

enquadrado, fora do ato ético. 

Cada pensamento meu, junto com o seu conteúdo, é um ato ou ação 

que realizo – meu próprio ato ou ação individualmente responsável. É 

um de todos aqueles atos que fazem da minha vida única inteira um 

realizar ininterrupto de atos. Porque minha vida inteira como um 

todo pode ser considerada um complexo ato ou ação singular que eu 
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realizo: eu realizo, isto é, executo atos, com toda a minha vida, e cada 

ato particular e experiência vivida é um momento constituinte da 

minha vida – da contínua realização de atos (idem, [21]).  
 

De acordo com Sobral (2005), para Bakhtin, o conceito de ato não se confunde 

com uma ação física em si, ainda que a englobe. Esse conceito vincula-se ao agir 

humano, o que, além de considerar o aspecto físico de uma ação, atribui-lhe um sentido, 

que situa a ação sócio-historicamente. Uma vez situado, o ato assume status de ação 

concreta intencional, que destaca o caráter da responsibilidade (cf. SOBRAL, 2005:20) 

daquele que age. 

O autor sugere o neologismo responsibilidade para amalgamar em um único 

vocábulo o aspecto responsivo do ato e a noção de responsabilidade do agente pelo seu 

ato. Isso significa dizer que, dessa perspectiva, um ato é “responsível”, porque responde 

a outro(s) ato(s), ao mesmo tempo que envolve a avaliação do agente a respeito de seu 

próprio ato. A faceta responsiva permite localizar o ato numa sucessão de tantos outros 

que constitui uma cadeia dialógica do agir (cf. cap. 2). Já a faceta da responsabilidade 

desvela o caráter ético do ato. A abordagem concebe ato como uma junção necessária 

de processo e conteúdo ou sentido (SOBRAL, 2005:28) e o torna recuperável nos 

fenômenos discursivos. 

O amálgama da resposta e da responsabilidade postulado na teoria bakhtiniana 

de ato implica as decisões éticas à posição, ao caráter situado do sujeito, em vez de se 

impor de uma realidade exterior, de maneira abstrata a um sujeito transcendental, 

desengajado, associal (SOBRAL, 2005). Essa perspectiva da ética confere um caráter 

agente ao ser humano que o investe de responsabilidade, de modo que o sujeito é 

marcado pela ausência de “álibi” na vida, isto é, de que cada sujeito deve responder 

por seus atos, sem que haja uma justificativa a priori, de caráter geral, para seus atos 

particulares (idem, p. 104). 

A dimensão dialógica de ato desvela o ponto nefrálgico das questões quanto aos 

processos de subjetivação em textos jornalísticos. Isso porque, desse ponto de vista, a 

noção de ato imprime ao agir humano um valor, um posicionamento, uma postura que 

necessariamente aponta para a ideologia. Objetivação, portanto, não implica ausência de 

subjetivação, mas responsabilidade quanto às relações intersubjetivas que tecem a 

produção jornalística e quanto às que deflagra. Articulado no início do desenvolvimento 
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da arquitetônica bakhtiniana em um trabalho não acabado, o conceito de ato representa 

um embasamento filosófico para toda a discussão do fenômeno linguístico-enunciativo-

discursivo que define a abordagem de linguagem que orienta esta investigação. 

Retomando novamente a discussão de Amorim (2006), a discussão filosófica 

bakhtiniana sobre o ato apresenta uma pertinência particular para a análise dos 

fenômenos contemporâneos porque, entre outras razões, o autor convoca um 

pensamento não-indiferente, valorado e assinado (p. 17) que imprime responsabilidade 

àquilo que pensamos e que rompe com o relativismo típico do pensamento 

contemporâneo, fundamentado na auto-referência. Para esta investigação em particular, 

contribui com a introdução da questão ética no agir humano. 

Ainda de acordo com a autora (AMORIM, 2006), a proposição de ato na 

abordagem dialógica se opõe à objetivação, lembrando, apenas, que essa oposição não 

configura uma polarização, mas um método particular bakhtiniano de construir teoria, 

isto é, dialogar com discursos em circulação para marcar com clareza o espaço e a 

dimensão daquilo de novo que propõe, articulando os pontos originalmente opostos. 

Seguindo esse paradigma metodológico, por assim dizer, podemos afirmar que a noção 

de ato opõe-se à objetivação justamente por conta da impressão valorativa, da 

responsibilidade inerente ao agir. No caso do jornalismo, esbarramos num campo 

atravessado por discursos que convocam modos de objetivação. O exercício da 

profissão, por outro lado, implica uma tomada de decisão, um posicionamento frente 

aos fatos, constituindo, dessa maneira, um ato responsível, sócio-historicamente 

circunscrito e assinado. Entendendo que a produção jornalística se apoia numa teia 

intersubjetiva e que opera a partir de uma assinatura também institucional, a objetivação 

passa a funcionar como princípio de subjetivação. Os modos de gerir os mecanismos de 

objetivação apontam para a postura do(s) sujeito(s) que se responsabiliza(m) pela 

produção jornalística. 

Como regente de múltiplas vozes, o trabalho do jornalista, assim como dos 

editores, diagramadores, fotógrafos etc. consiste na assimilação, reelaboração e 

reacentuação dos discursos de outros; discursos que, por vezes, escapam ao verbal. Isso 

significa dizer que a tarefa dos profissionais da empresa de informação é colher a 

palavra dos outros e organizá-las num enunciado de modo a não deixar transparecer 

qualquer marca desse sujeito que articula os discursos do outro. Se o que se diz é 
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comprometido com a realidade objetiva, não há razão para marcar no próprio enunciado 

aquele que enuncia o fato. Os redatores fazem referência aos autores dos depoimentos 

coligidos, porém procuram apagar os traços daqueles que articulam os depoimentos 

resgatados no texto. Podemos afirmar que compete à enunciação jornalística apreender 

o discurso de outrem, dando-lhe os devidos créditos, imprimindo uma apreciação 

valorativa em conformidade com as coerções normativas e tácitas quanto à articulação 

dos processos de subjetivação previstas na esfera jornalística. Cabe-nos investigar como 

tais os processos atravessam essa enunciação e como a enunciação desencadeia 

processos de subjetivação, sem deixar de lado a responsabilidade dos sujeitos 

envolvidos na produção textual jornalística. 

Nesta investigação, voltamo-nos para reportagens premiadas de uma editoria que 

visava, na ocasião dos concursos, a construção de uma identidade institucional séria, 

não sensacionalista. Isso envolve o apelo retórico ressaltado por Ward (2004). 

Reacentuamos apenas que a interação não se limita a editores, jornalistas e público, mas 

também aos publicitários e todos aqueles que põem em movimento o meio impresso. A 

participação nos concursos, da perspectiva de que nos posicionamos, configura um ato 

ético, por isso, interessamo-nos pelos valores que estruturam as reportagens e pelos 

valores que referendam. A quem a produção jornalística dessa instituição aqui 

investigada responde no contexto de premiação? De que maneira o sujeito da 

enunciação se constrói na relação com o objeto? 

Sem perder a dimensão ética da discussão, o contexto de concurso jornalístico 

traz também para o primeiro plano uma questão estética, mesmo porque, do modo como 

Bakhtin (1919/2003, 1975/1998) concebe a cultura humana, não há como inscrever algo 

no funcionamento cultural senão por meio da articulação entre o ético, o estético e o 

epistemológico, e é a responsabilidade do sujeito que une esses três elementos 

constitutivos da cultura. Para elucidar essa perspectiva, percorremos o texto “o 

problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária”3, encomendado por 

uma revista russa em 1924, porém, por conta do fechamento da editoria, mantido em 

arquivo até sua efetiva publicação em 1973 e 1974, na antiga URSS. Embora voltado 

para a arte de um modo geral e, em especial, para a Literatura, esse ensaio reitera o tripé 

sobre o qual se constrói o entendimento da cultura humana e muito contribui para a 

                                                 
3 Para este trabalho, utilizamos a tradução para o português de Aurora Fornoni Bernadini et al. de 1998. 
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compreensão dos mesmos fundamentos defendidos pelo mesmo autor em Para uma 

filosofia do ato. 

De acordo com Bakhtin (1975/1998), a crítica literária falha ao identificar a 

literatura como uma arte particular, e não como um elemento da arte em geral. Não 

existem diferentes artes: pintura, escultura, literatura; existem, sim, diferentes materiais, 

portanto, diferentes modos de organizar seu conteúdo, mas a arte deve ser pensada a 

partir da estética geral. O que Bakhtin (idem) critica é justamente uma abordagem da 

estética material como fundamento da crítica das artes. Segundo ele, a estética material 

não dá conta do fenômeno artístico e somente por meio da estética geral é possível 

acessar o todo do objeto estético. A ponderação de Bakhtin (ibidem) traz importantes 

implicações metodológicas para a investigação dos fenômenos discursivos. Aqui vale 

citar a tradução das palavras do autor quando discute a dificuldade de definição de 

objetos estéticos na arte: 

Realmente, o estético, de certo modo, encontra-se na própria obra de 

arte, o filósofo não o inventa, mas para compreender cientificamente 

a sua singularidade, a sua relação com o ético e o cognitivo, seu 

lugar no todo da cultura humana, e, enfim, os limites de sua 

aplicação, necessita-se da filosofia sistemática com seus métodos. O 

conceito de estético não pode ser extraído da obra de arte pela via 

intuitiva ou empírica: ele será ingênuo, subjetivo e instável; para se 

definir de forma segura e precisa esse conceito, há necessidade de 

uma definição recíproca com outros domínios, na unidade da 

cultura humana (BAKHTIN, 1975/1998:16). 
 

A colocação do autor nos permite entender que o estético não é inerente ao 

objeto, embora este o atualize. A contemplação estética pressupõe o reconhecimento de 

sua inserção na cultura. De outra forma, não se acessa o objeto estético, apenas seu 

material. No desenvolvimento de seus argumentos, o autor diferencia duas instâncias 

constituintes da obra de arte: a forma arquitetônica e a forma composicional. Embora 

diretamente imbricadas e interdependentes, esta organiza o material, enquanto aquela 

constitui formas de valores morais e físicos do ser humano. O autor vai além sugerindo 

que a forma arquitetônica pertence ao domínio da arte em geral, enquanto as formas 

composicionais articulam-se de acordo com o material da arte. 

Apesar de não perseguir essa distinção por muito tempo, Bakhtin lança, assim, 

um fundamento preponderante de contrapartida metodológica. Assim como já defendido 

em Para uma filosofia do ato, Bakhtin, nesse texto, reafirma que a análise do objeto 
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estético deve dar conta tanto da arquitetônica estética (do material, do conteúdo, da 

forma) quanto da arquitetônica valorativa concreta, o que chama de arquitetônica real, 

isto é, a análise deve dar conta da natureza estética de seu objeto, mas como integrante 

da cultura humana, sem isenção da ética e fundamentada na tríade epistemológico-ético-

estético. Novamente, retomamos o caráter não-indiferente da perspectiva bakhtiniana: 

É somente nessa sua sistematização concreta, ou seja, no 

relacionamento e na orientação direta para a unidade da cultura que 

o fenômeno deixa de ser um mero fato, simplesmente existente, 

adquire significação, sentido, transforma-se como que numa mônada 

que reflete tudo em si e que está refletida em tudo (BAKHTIN, 
1975/1998:29). 

 

Aqui outro aspecto importante na arquitetura teórica de Bakhtin e seu Círculo é 

claramente acentuado: a questão do sentido. Somente a inclusão de um fenômeno no 

funcionamento cultural, a saber, na tripla articulação epistemológica, ética e estética, 

pode fazer desse fenômeno um acontecimento, um evento, com um sentido singular, 

porém não individual. Nesse ponto, a questão da linguagem assume lugar preponderante 

na concepção bakhtiniana, ao postular que significamos, fazemos sentido apenas por 

meio da linguagem, independente do material semiótico que mobilizamos (cf. cap. 2). 

A implicação da dimensão estética no funcionamento cultural a partir da 

articulação com o conhecimento e com a ética é fundamental para compreender o lugar 

de destaque que a objetivação ocupa na discussão sobre a ética jornalística. É 

importante ressaltar que a objetividade – qualidade, caráter ou condição do que é 

objetivo – constitui um conceito importante no nível da discussão estética. Esta 

investigação se vale dessa ponderação para inscrevê-la no processo de objetivação – ato, 

gesto, atitude de fazer algo objetivo – que efetivamente instaura a dialética fundadora 

dos processos de subjetivação que atravessam a esfera jornalística. 

Uma vez que o sujeito do enunciado jornalístico tem o desafio de reger vozes e 

fazer circular sentidos que são veiculados para um grande público e com implicações 

para a organização social, é possível afirmar que seu exercício profissional, ou seja, seus 

atos são de natureza heterogênea. Ao mesmo tempo que gere as relações dialogais, 

referenda um modo de relação simbólica. Como articulador de enunciados, sua 

imparcialidade e objetividade, normalmente entendidas como resultado da distribuição 

democrática de espaço para os diferentes pontos de vista pertinentes ao reportado, 
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constituem-se, de fato, na responsabilidade quanto ao modo de inscrever o objeto do 

enunciado, seja como objeto também falante ou apenas falado. A questão ética encontra, 

então, o desafio estético instaurado na imprecisão quanto às formas que os movimentos 

de objetivação mobilizam. Abordar a discussão ética-estética implica trazer em questão 

os sentidos que as formas permitem circular e identificar como se dá a tensão 

objetivação vs. subjetivação no material semiótico que compõe o produto jornalístico. 

A imprecisão da forma de produção jornalística foi resgatada por Kunczik 

(2002), que compila sugestões de procedimentos de diferentes autores para garantia da 

objetividade e imparcialidade. Listamos alguns no quadro abaixo para ilustrar o caráter 

pouco operacional das orientações para a produção textual e, assim, ratificar a 

pertinência da presente discussão (grifos nossos): 

AUTOR: PROCEDIMENTOS: 
Bentele (1982) • Informar sem emoções; 

• Selecionar palavras neutras; 
• Estruturar na sequência apropriada 

(designação de importância relativa, 
localização etc.). 

Schneider (1984) • Distinguir opinião e notícia. 
La Roche (1984) • Evitar expressões floreadas; 

• Identificar como tal a expressão de 
opiniões dentro da reportagem. 

 

Certamente, tais procedimentos têm implicações sócio-discursivas importantes 

para a configuração do produto final – o texto jornalístico veiculado na mídia. Não 

obstante, ao listarem-nos, os autores não apresentam mecanismos concretos para atingir 

o fim desejado: a objetividade discursiva. A imprecisão de termos como expressões 

floreadas, palavras neutras não traz nenhuma orientação quanto às formas discursivas 

que efetivamente compõem o padrão estético valorado na esfera jornalística. Afinal, 

discursivamente, como retirar emoções, classificar como neutras as palavras, julgar o 

que é apropriado ou deixar de florear a linguagem? Da maneira apresentada, esses 

procedimentos não contribuem para o conhecimento daquilo que está efetivamente 

projetado nos textos jornalísticos e, por isso, parecem encerrar uma esterilidade 

conceitual tautológica, ao invés de oferecerem uma base conceitual e, até mesmo, 

técnica. A imprecisão não corrobora a compreensão do funcionamento do movimento 

de objetivação capturado na objetividade pretendida no texto. 
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Outra crítica a ser considerada também é a limitação quanto à abordagem da 

materialidade do discurso jornalístico. Restringindo-nos ao meio impresso, ponderamos 

o aspecto visual do texto que lhe é constitutivo. Não há como pensar o texto jornalístico 

contemporâneo sem a articulação verbo-visual (BRAIT, 1996). A construção de 

sentidos no meio impresso hoje perpassa necessariamente pela interação de elementos 

de ordem verbal e visual, mas não de maneira estanque, como unidades separadas, pelo 

contrário, como elementos que co-constroem o sentido. O tamanho da fonte, a 

distribuição de texto e imagem na folha do jornal, a inclusão de fotografias (coloridas 

ou não), a articulação de títulos, colunas e elementos fotojornalísticos etc., tudo isso 

compõe o material semiótico de um enunciado jornalístico, como veremos no próximo 

capítulo. Esta definitivamente não é uma lista exaustiva das possibilidades de integração 

verbo-visual; é apenas uma exemplificação da complexidade material na construção de 

sentidos em um jornal. 

O ponto-chave, desse modo, parece repousar no fato de que não há isenção de 

responsabilidade nem de valoração na produção jornalística, mesmo naquelas que 

atendem às demandas éticas da esfera discursiva. O percurso histórico da ética 

jornalística aponta para mecanismos de objetivação que pretendem garantir um estatuto 

de objetividade ao texto, mas isso não retira da produção discursiva os processos de 

subjetivação nem no nível dialogal, nem simbólico. 

Diante da apresentação do modo como compreendemos os processos de 

subjetivação e, por conseguinte, de objetivação; após a apreciação da relevância no 

conceito bakhtiniano de ato ético, que localiza a discussão da objetivação e subjetivação 

jornalística na interseção epistemológica-ética-estética, entendemos que os processos de 

subjetivação que atravessam o texto jornalísticos bem como aqueles que são deflagrados 

a partir dos textos só podem ser desvelados por meio de um gesto interpretativo que 

leve em conta o fio sócio-histórico no qual o ato ético jornalístico se inscreve. Para 

compreender como os processos de subjetivação funcionam dentro do texto jornalístico 

e a partir dele, passamos à discussão da abordagem de linguagem que orienta esta 

investigação, destacando o modo como as relações intersubjetivas moldam a 

identidade/alteridade dos sujeitos implicados nas séries de reportagens, bem como o 

modo como compreendemos a construção de sentido nos enunciados jornalísticos 

impressos submetidos aos concursos. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 02 

Identidade, alteridade e discurso: uma perspectiva enunciativo-dialógica do 

texto jornalístico impresso 

 

[O jornalista] Participa de um diálogo que pode ser terminado 

e até concluído, que pode passar à ação, pode tornar-se força empírica. É propriamente 

nessa esfera que é possível a “palavra própria”. Fora dessa esfera a “palavra própria” 

não é própria (o indivíduo está sempre acima de si mesmo); 

a “palavra própria” não pode ser a última palavra. 

Mikhail Bakhtin 
 

De acordo com a apreciação do desencadeamento sócio-histórico da cultura 

ocidental, não concebemos a elaboração de um texto ausente de processos de 

subjetivação e, portanto, sem marcas de subjetividade. Mesmo dentro do funcionamento 

moderno logos, quando a noção de verdade passa a referendar uma perspectiva empírica 

diante dos fatos e a pretendida objetivação científica a orientar o modo preponderante 

de construção de conhecimento, entendemos que qualquer produção discursiva implica 

interação entre sujeitos. A postura moderna de apagamento dos traços subjetivos na 

produção e divulgação do conhecimento, postura valorada no funcionamento logos, 

traduz uma relação com o Outro e atravessa a interação com o outro, e não um 

esquecimento dos sujeitos. Nesse contexto, o jornalismo engendra um funcionamento 

enunciativo que organiza os processos de subjetivação de modo a destacar o objeto. 

Dessa maneira, a objetivação parece configurar um corolário do amadurecimento da 

prática jornalística ao invés de conceito norteador que efetivamente fundamenta o 

exercício ético da profissão. Reconhecer isso não desmerece a importância da 

objetivação para o jornalismo, antes, abre caminho para uma investigação que contribua 

para a compreensão dos processos de subjetivação que atravessam a esfera. O desafio 

está em desvelar como isso se dá no funcionamento enunciativo-discursivo do jornal. 
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Reconhecendo que, a partir da segunda metade do século passado, o jornalismo 

passa a funcionar entre múltiplos crivos, como o legal, o profissional e o empresarial, a 

presente investigação procura compreender especificamente como a subjetivação é 

organizada em textos do jornal O Dia na situação de premiação. O contexto de concurso 

configura um lugar privilegiado para investigar os valores que fundamentam as 

atividades que compõem a esfera jornalística porque ali o trabalho implicado na 

produção textual torna-se objeto do discurso. Assim, a escolha por estudar reportagens 

premiadas de uma editoria que buscava construir uma imagem institucional de seriedade 

implica um recorte de interações em que resgatamos, por um lado, aquilo que a própria 

editoria diz de seu posicionamento ético e, por outro, aquilo que um fragmento da 

cultura organizacional do jornal referenda dessa postura. 

Neste capítulo, primeiramente precisamos o modo como entendemos o contexto 

de premiação, a saber, como um fenômeno enunciativo que, de uma perspectiva 

dialógica, nos permite acessar tanto o material que compõem tal fenômeno (de natureza 

verbo-visual) quanto suas implicações discursivas (de natureza sócio-histórica). 

Focando a interseção entre o mundo da cultura, na condição de elemento estabilizante, e 

o acontecimento particular irrepetível, elemento instável, a perspectiva dialógica atribui 

responsabilidade àqueles implicados nas relações intersubjetivas constitutivas do 

funcionamento discursivo. Desse ponto de vista, não há indiferença, imparcialidade, 

neutralidade nem relativismo; tomar parte no discurso é posicionar-se no mundo. 

Em seguida, discutimos a noção de identidade/alteridade que se entretece nas 

relações intersubjetivas postuladas a partir dessa abordagem de discurso para apontar o 

modo como entendemos a construção de sentidos nos enunciados jornalísticos 

impressos e para problematizar a questão de sua autoria. Especialmente no contexto de 

concurso e premiação, a discussão tem uma importância distintiva, já que o trabalho dos 

jornalistas deixa de compor a esfera de atividade profissional e passa a constituir objeto 

do discurso. 

 

2.1 Uma perspectiva dialógica da premiação de reportagens 

Entre o contexto de produção de uma série de reportagem e sua premiação em 

um concurso, há um percurso que reorganiza as relações intersubjetivas estruturantes de 

qualquer comunicação discursiva. A produção da série compreende várias atividades: 
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apuração, recolhimento de depoimentos, pesquisa de dados estatísticos, fotografar, 

redação dos textos, legendas, títulos, diagramação de página, edição, entre tantas outras. 

A inscrição num concurso envolve, basicamente, a decisão de um editor. O que é 

entregue para exame e julgamento de uma banca não é o conjunto das atividades 

listadas, mas o produto dessas ações. Na condição de produto final, a série é, então, 

publicada, cada etapa em um dia. Depois de ter circulado nessa esfera, é reformatada 

conforme as normas do concurso e deslocada para outra esfera de circulação, onde nem 

o produto nem os sujeitos em interação são mais os mesmos. 

Na situação de produção e publicação, o trabalho do jornalista envolve registrar 

fatos verbal ou fotograficamente, coletar o discurso de outros e tecer um texto 

articulando fatos do mundo biossocial, testemunhos, dados estatísticos etc., procurando 

deixar o mínimo de marcas possível de si. Em seguida, há o processo de seleção do 

material que irá compor a página efetivamente, o que implica decidir o que dos fatos 

será representado discursivamente no texto final, escolher de fotografias, redigir 

legendas, formular títulos e subtítulos. Por fim, a impressão e distribuição das edições. 

A situação de concurso envolve a decisão de um editor em inscrever algum 

material sob sua responsabilidade. Negociando ou não com os jornalistas que assinaram 

a matéria, o agir nesse contexto é de natureza diferente. Enquanto na produção podemos 

identificar pessoas que prestam serviço para uma empresa de informação, no concurso 

uma pessoa age como empresa, e não como profissional a serviço dela. Ao inscrever 

determinada matéria, o agir de quem inscreve não é apenas orientado para a instituição, 

mas constitui um agir da própria instituição. Esse deslocamento do material jornalístico 

de um contexto para o outro transforma as relações intersubjetivas que se entretecem. 

A situação de concurso constitui um fator motivacional, por um lado, para os 

jornalistas que tem seu trabalho reconhecido pela empresa a qual são vinculados e, por 

outro, para a empresa que busca destaque entre seus concorrentes. A premiação 

configura uma resposta positiva nos dois níveis. Isso evidencia que o agir, seja dos 

profissionais, seja da instituição, não é autônomo, mas engajado numa teia de tantas 

outras ações. 

De uma perspectiva dialógica de linguagem, compreendemos que a situação de 

concurso e premiação das séries de reportagens constitui um fenômeno social disposto 

numa ininterrupta cadeia comunicativa (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999; 
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BAKHTIN, 1979/2003). Isso porque qualquer instância de uso da linguagem não se dá 

num vácuo social, mas necessariamente sucede e precede outras manifestações 

discursivas com as quais estabelece diálogo. Ao enunciarmos, posicionamo-nos 

responsivamente a enunciados anteriores e abrimos espaço para respostas àquilo que 

enunciamos. Dessa maneira, entendemos o discurso como um fenômeno dinâmico e o 

uso da língua como um engajamento sócio-histórico na cadeia comunicativa. 

Esse ponto de vista amplia a noção de diálogo, que não se resume apenas à 

interação verbal face a face, mas abrange toda e qualquer interação verbal, mesmo 

aquela cujos interlocutores se encontram espacial, temporal e socialmente distantes 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999; BAKHTIN, 1979/2003). Assim, conversa do 

quotidiano configura a forma mais primária e popular do princípio que dá vida à 

linguagem. Esse modo de conceber o discurso atualiza sócio-historicamente o uso da 

linguagem e nos dá acesso à interface entre a organização discursiva e a social. Dessa 

perspectiva, o diálogo não é apenas uma metáfora, e sim o princípio fundador da 

linguagem (MARCHEZAN, 2006) e, consequentemente, da interação social. 

A perspectiva dialógica, arquitetada ao longo das obras do Círculo Bakhtiniano, 

localiza o acontecimento linguístico numa cena emoldurada espacial e temporalmente e 

na qual os sujeitos se circunscrevem. Mais do que mero enquadramento físico 

situacional, a maneira como o arcabouço teórico define a noção de diálogo situa os 

sujeitos num horizonte social onde o contexto interacional toca a instância histórica 

mais ampla. O encontro corresponde aos dois planos de relações de alteridade que 

engendram os processos de subjetivação: a relação com o outro e com o Outro (cf. seção 

1.1). Antes de detalharmos a correspondência e tomar o modo como o Círculo constrói 

a noção dialógica de enunciado/enunciação, é importante considerar o problema das 

assinaturas das obras a partir das quais tecemos nosso ponto de vista teórico. 

O momento histórico em que o Círculo produzia com grande fôlego o que hoje 

podemos recolher como teoria dialógica não era favorável a reflexões que 

tangenciassem a questão social. Exílios, perseguições, coibições marcaram o contexto 

de produção, conforme apontam diferentes estudiosos (HOLQUIST, 1981; CLARK, 

HOLQUIST, 1998; EMERSON, 2003; entre outros). Nesse período de turbulência, 

várias obras foram escritas, porém publicadas anos depois, alguns originais foram 

recuperados em mal estado e incompletos e, em alguns casos, não foi precisada a 
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assinatura de quem do Círculo efetivamente escreveu determinada obra. A recepção no 

ocidente desse conjunto de trabalhos teóricos, além das apreciações particulares das 

traduções para a língua francesa, inglesa, espanhola e portuguesa, por exemplo, 

enfrentou o problema de acesso às obras do Círculo fora da ordem em que foram 

escritas e/ou publicadas originalmente. A chegada de Bakhtin ao Ocidente se deu, num 

primeiro momento, pela Teoria da Literatura e, num segundo momento, pelos estudos 

da linguagem. Cada campo de conhecimento assimilou obras diferentes (BRAIT, 2006). 

Naquele momento, a questão da assinatura dos textos era resolvida pelos créditos dado à 

Bakhtin como mentor e articulador teórico do grupo. 

Atualmente, com o acesso a um maior número de obras do Círculo e com o 

avanço dos estudos tanto da teoria do grupo quanto de sua história, entendemos que, a 

despeito da confluência entre os pontos tratados nos diferentes livros e ensaios, 

podemos recuperar posicionamentos filosóficos que permitem creditar determinadas 

obras a outros autores que não Bakhtin. Estar atento aos conflitos de assinatura no 

conjunto de obras em que a alteridade é constitutiva da identidade é importante não 

apenas para a organização da origem do pensamento, mas também para os 

desdobramentos epistemológicos da tomada de posição no momento de apropriação 

desse pensamento (BRAIT, 2006). 

Numa investigação em que a questão da autoria de textos escritos configura 

ponto chave, seria incoerente ignorar o que tem sido discutido em torno das assinaturas 

no Círculo. Não obstante, como essa disputa ultrapassa os limites do que pretendemos 

investigar, optamos por fazer as referências aos livros tais como são recuperados nas 

edições consultadas. Assim, fazemos referência aos textos disputados pelo nome de 

Bakhtin/autor mais recentemente creditado. Como a questão das datas também tem um 

sentido importante nessa teoria, apresentamos a data de produção ou publicação 

original/data de publicação da edição traduzida consultada. Essa postura reconhece as 

outras assinaturas e resguarda as coerções de produção do texto desta investigação, 

submetido a regras de referência específicas. Destacamos, porém, que, ao introduzirmos 

o nome do autor mais recentemente creditado, estamos identificando uma orientação 

fortemente sociológica nos textos disputados por Voloshinov e uma preocupação mais 

marcada com as questões estéticas e literárias nos textos de Bakhtin ele mesmo. Esse 

reconhecimento não deve sugerir uma cisão na teoria dialógica, e sim uma manifestação 
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da diferença na simultaneidade que atravessa as ideias do Círculo. Isso posto, voltemos 

às noções teóricas propriamente ditas que embasam este trabalho. 

Sem nos atermos à ordem cronológica de produção e publicação original dos 

textos, propomos uma leitura não linear de algumas obras para construir a noção de 

enunciado concreto, de enunciação e dos sujeitos que os estruturam e organizam e 

descrever o modo como entendemos a situação de concurso e premiação das séries que 

compõem corpus de análise. 

Um dos primeiros trabalhos a influenciar os estudos linguísticos no Brasil foi um 

livro de autoria disputada: Marxismo e filosofia da linguagem, publicado originalmente 

em 1929. Nessa obra, como o próprio título aponta, Bakhtin/Voloshinov discutem a 

importância de uma abordagem filosófica da linguagem para a apreciação sociológica 

das relações humanas. O subtítulo da edição brasileira detalha ainda mais o foco 

sociológico: problemas fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem. 

Desde o título e do subtítulo recuperamos os pontos chave para a tese desenvolvida: de 

um lado, o empenho em destacar a pertinência dos estudos linguísticos para a orientação 

marxista e, de outro, o cuidado em sinalizar uma proposta então inovadora de conceber 

a “Ciência da Linguagem”. Para chegar aos conceitos que mobilizamos nesta 

investigação, retomemos a proposta do todo da obra. 

O livro está organizado em três grandes partes, cada uma delas pontuando um 

aspecto da tese que propõe um diálogo da Ciência da Linguagem com o Marxismo. Na 

primeira, os autores fundamentam a perspectiva sociológica de que partem. Desde o 

primeiro capítulo, apontam para o caráter social implicado no uso da linguagem, 

desconstruindo uma postura individualizante do sujeito como fonte do sentido e também 

do sentido dado num sistema abstrato. Os autores demonstram como o material 

semiótico está vinculado ao horizonte social e só funciona na construção de sentidos se 

referendados por uma comunidade. Ressaltam ainda que a organização de um grupo 

social não é a justaposição de dois ou mais homo sapiens, mas a articulação desses 

sujeitos num funcionamento cultural. Dessa parte, resgatamos principalmente o conceito 

de signo ideológico discutido adiante neste trabalho (cf. seção 2.2). 

Na segunda parte, os autores desenvolvem o raciocínio filosófico e detalham a 

perspectiva dialógica do fenômeno linguístico, que se diferenciava das abordagens dos 

estudos até então desenvolvidos. Reformulam as perspectivas personalista e 
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desconstrucionista da linguagem ao apresentar a concepção dialógica de entender a 

interação humana. Associada a Wilhelm Wundt, Karl Vossler e Benedetto Croce, a 

perspectiva personalista localiza o significado no interior do sujeito, no eu. Desse ponto 

de vista, o uso da linguagem consiste de um movimento de exprimir um conteúdo 

interior individual para a realidade objetiva exterior. Esse processo de objetivação do 

sentido subjetivo individual muitas vezes projeta um caráter de deformação naquilo que 

é exteriorizado. Essa visão se encontra arraigada à tradição humanista ocidental, que 

concebe a identidade do ser humano a partir de um ponto de vista absolutamente 

individualista. Bakhtin/Voloshinov (1929/1999), apesar de não aderirem à abordagem, 

reconhecem sua importância para a construção da noção de língua nacional. Devido ao 

apelo ao subjetivismo da perspectiva personalista, o destaque na produção do sentido é 

dado ao ser humano. Os autores criticam, porém, que esse movimento do interior para o 

exterior não dá conta do que fazemos quando interagimos. Se o sentido está no interior 

do sujeito, a perspectiva histórica que sustenta a própria situação de interlocução se 

perde, sinalizando uma abordagem monológica da linguagem. A essa vertente dos 

estudos linguísticos, os autores chamam subjetivismo individualista. 

Diferentemente, a orientação desconstrucionista se posiciona no pólo oposto, e o 

significado não está em ninguém. Retomando criticamente a abordagem saussureana 

dos estudos linguísticos, os autores pontuam que a dicotomia língua/fala, que separa o 

língua de sua atualização, cinde o fenômeno da comunicação humana e localiza o 

sentido fora dos sujeitos, num sistema abstrato. A fala – o uso da língua –, por ser de 

natureza individual, segundo a postulação saussureana, não constituiria objeto da 

Ciência Linguística. O sistema – a língua –, na condição de conjunto de propriedades 

formais estabilizadas e disponíveis a uma comunidade, é passível de se tornar objeto de 

uma ciência. Novamente sem negar a existência de um sistema formal, 

Bakhtin/Voloshinov (1929/1999) argumentam que localizar o sentido, o conteúdo da 

comunicação humana, num sistema externo ao sujeito também se fundamenta numa 

abordagem monológica da linguagem, que não leva em conta a tecedura social a qual 

qualquer realização do uso linguístico está necessariamente vinculada. Essa vertente é 

denominada pelos autores objetivista abstrata. 
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Para Bakhtin/Voloshinov (1929/1999), o sentido não está no interior nem no 

exterior dos sujeitos, mas entre os sujeitos, na interação. Aqui citamos a tradução de 

suas palavras: 

A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão 

uma das formas, é verdade que das mais importantes, da interação 

verbal. Mas pode-se compreender a palavra diálogo num sentido 

amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 

pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de 

qualquer tipo que seja (idem, p. 123) 
 

Conceber a noção de diálogo como princípio fundador de qualquer comunicação 

verbal significa trazer uma ideia de permanente movimento à interação humana, já que 

o diálogo envolve o movimento de um em relação ao outro e esse movimento não 

acontece no intervalo entre dois vazios. Assim, fica evidente a metáfora da cadeia 

comunicativa que se resgata na obra do Círculo. Num outro texto, escrito na década de 

1950, porém publicado originalmente apenas em 1979, e dessa vez assinado por 

Bakhtin ele mesmo, a precisão da unidade da cadeia comunicativa recolhe as principais 

características dessa abordagem interacional. 

Nesse texto, intitulado “os gêneros do discurso”, Bakhtin (1979/2003) detalha a 

natureza da unidade comunicativa para postular mais amadurecidamente o conceito de 

gêneros do discurso já rascunhado em obras anteriores, desde a década de 1920 

(BAKHTIN/MEDVEDEV, 1928/1991; BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999). Antes 

de descrever as especificidades dessa unidade – o enunciado –, o autor afirma: 

[O enunciado é] a real unidade da comunicação discursiva [...] 
Porque o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 

concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso 

sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um 

determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir 

(BAKHTIN, 1979/2003:274). 
 

A primazia pela comunicação entre sujeitos corrobora o aspecto sócio-histórico 

da perspectiva de linguagem do Círculo e confere um destaque à noção de enunciado. 

Do ponto de vista enunciativo-dialógico, não há como nos engajarmos em uma 

produção discursiva a não ser por meio de um enunciado concreto. Isso porque, no 

enunciado, entrelaçamos a interação situacional com outras de diferentes ordens, o que a 

localiza social e historicamente. 



 81 

Esse modo de compreender o elo da ininterrupta cadeia comunicativa sinaliza 

como a perspectiva dialógica de linguagem opera não apenas com o nível situacional, 

mas também com ordens sociais mais abrangentes. Em outras palavras, o enunciado 

atualiza, ao mesmo tempo, uma interação imediata e diálogos de uma esfera sócio-

histórica mais ampla, de natureza ideológica. Mas como lançar mão de um conceito tão 

complexo do fenômeno sócio-discursivo nos estudos da linguagem? Como lidar com 

essa articulação dos sentidos imbricados em dada produção discursiva? Ainda Bakhtin 

(1979/2003) nos sugere algumas maneiras de reconhecermos e delimitarmos o elo dessa 

cadeia – o enunciado –, o que o torna um conceito operacional. 

Retomando a tradução das palavras do próprio autor, o primeiro e mais 

importante critério de conclusibilidade do enunciado é a possibilidade de responder a 

ele, em termos mais precisos e amplos, de ocupar em relação a ele uma posição 

responsiva (idem, 280). Assim, qualquer manifestação linguística que abra espaço para 

uma possível resposta configura um elo da cadeia comunicativa. Isso pode abranger 

desde um único vocábulo até organizações textuais mais extensas, como um romance, 

por exemplo. O que vai caracterizar determinada produção verbal como um enunciado é 

justamente o convite ao diálogo que tal produção traz. 

Certamente o reconhecimento do convite está também vinculado ao momento da 

enunciação e prenhe de uma atitude responsiva, conforme sugere Bakhtin (1979/2003). 

Aqui está o segundo passo para identificarmos o limite de um enunciado. O dinamismo 

da cadeia comunicativa não está encerrado nas amarras da intenção de um enunciador, 

mas está garantido nas possibilidades de interação abertas por uma enunciação. Desse 

modo, a atitude responsiva ativa do co-enunciador constitui um segundo critério para 

delimitação de um enunciado. Como defende o próprio autor, a simples compreensão já 

traduz uma resposta, porque compreender um enunciado implica orientar-se em relação 

a ele (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999; BAKHTIN, 1979/2003). Ao orientar-se, 

o co-enunciador assume uma atitude responsiva ativa – ainda que manifesta pelo 

silêncio – que conclamará outro enunciado alimentando e movimentando a cadeia 

comunicativa. 

A resposta, dentro dessa abordagem enunciativa, configura um processo que vai 

desde a assimilação da palavra do outro até sua reacentuação. Da perspectiva dialógico-
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enunciativa, não nos relacionamos com as palavras da língua, de um sistema; antes, 

tomamo-nas do outro. Retomando a tradução das palavras de Bakhtin, citamos: 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (incluindo as obras 

criadas), é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de 

alteridade ou assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade 

e de relevância. Essas palavras dos outros trazem consigo a sua 

expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e 

reacentuamos (BAKHTIN, 1979/2003:295 – grifos nossos). 
 

Aquilo que enunciamos, então, consiste de um rearranjo de algo já anteriormente 

enunciado. Não é do dicionário que obtemos as palavras que utilizamos, mas da 

enunciação do outro (idem). Isso quer dizer que nossa fala é a reverberação das falas 

alheias, que tomamos emprestadas – assimilamos –, redistribuímos na trama discursiva 

– reelaboramos – e imprimimos nosso timbre pessoal – reacentuamos, que marca nossa 

posição singular na cadeia comunicativa. A natureza dialógica está na multiplicidade de 

sentidos que construímos nesses movimentos e é manifesta no grau de abertura do 

discurso a esses processos. Notemos, ainda, que esse movimento em três atos não 

simplesmente articula formas linguísticas, porém implica uso da linguagem. 

Assimilamos, reelaboramos e reacentuamos palavras dos outros que trazem consigo a 

sua expressão, o seu tom valorativo (idem). Certamente lidamos com formas, porém, 

com formas revestidas por uma apreciação, uma entoação expressiva a que efetivamente 

respondemos. Dito de outra maneira, a ininterrupta cadeia comunicativa é dinâmica não 

por conta das formas linguísticas, mas por conta do que fazemos dessas formas a partir 

das relações que entretecemos com o outro. 

A ideia de orientação apreciativa desempenha um papel central na compreensão 

teórica, porque marca a não isenção social, a evidência de que um enunciado é um elo 

na cadeia comunicativa. Não há outro modo de nos engajarmos na ininterrupta 

comunicação discursiva, senão assumindo posições frente à posição do outro. Na 

condição de resposta, e não mera reação instintiva, um enunciado só adquire tal estatuto 

se assinalado por uma orientação apreciativa. Nos diferentes trabalhos de Bakhtin e seu 

Círculo, o tratamento dessa noção privilegia a apreciação como um comprometimento 

social inerente ao enunciado. Em Bakhtin (1919/1993), quando o autor desenvolve seu 

posicionamento filosófico estruturante de todo o arcabouço teórico que se seguiria pelas 

décadas subsequentes, a questão da avaliação já é introduzida como elemento chave 
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que fundamenta e justifica a postulação de que não há álibi para a existência. O agir 

humano é necessária e essencialmente situado na sócio-história, na cadeia comunicativa 

discursiva. 

Em uma obra publicada quase uma década depois, outra obra de autoria 

disputada, Bakhtin/Medvedev (1928/1991) propõem uma reformulação do problema da 

construção poética a partir da avaliação social. Na parte IV desse livro, os autores 

discutem sobre os limites do formalismo russo para o estudo da poética. Mais 

precisamente no capítulo 6, tratam da questão do material e do artifício como 

componentes da construção poética e, nesse ponto, retomam a noção de avaliação para 

apontar a imbricação social dos enunciados e o comprometimento ético implicado na 

enunciação. Como afirmam os autores, é impossível entender o enunciado concreto sem 

que alguém se familiarize com seus valores, sem entender a orientação de sua 

avaliação no ambiente ideológico (BAKHTIN/MEDVEDEV, 1928/1991: 121 – 

tradução nossa). 

Também em Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin/Voloshinov 

(1929/1999) apontam a questão da apreciação como chave para sua atualização, já que 

aquele que enuncia não pode prescindir de seu lugar social nem subtrair as marcas desse 

lugar do enunciado. Entre outros termos, a ausência de álibi, avaliação, tom valorativo, 

a necessária orientação apreciativa ou apreciação, designam o tom que singulariza 

qualquer manifestação discursiva, noção que traduz os valores referendados ou negados 

no enunciado e por meio dele.  

Diante dessa maneira de recortar o elo da ininterrupta cadeia comunicativa, fica 

claro que o enunciado/enunciação tem natureza constitutivamente social, histórica e 

que, por isso, liga-se a enunciações anteriores e a enunciações posteriores, produzindo 

e fazendo circular discursos (BRAIT; MELO, 2005:68). 

No contexto do qual recolhemos as séries de reportagens que compõem o corpus 

de análise desta investigação, a situação de concurso e premiação, identificamos o ato 

de um editor inscrever determinada matéria já publicada em um concurso e o ato de 

uma banca examinadora constituída por uma instituição diferente daquelas que 

publicam textos jornalísticos premiar a reportagem. De maneira ampla, verificamos um 

diálogo entre instituições – premiadora e premiada. A busca por prêmios para a editoria 

não configura um gesto estanque e auto-suficiente; antes, demonstra o modo como a 
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empresa de informação, de um lado, procura responder às demandas sociais e 

econômicas que a cerceiam e a instituição premiadora, de outro, busca motivar as 

empresas de informação a darem determinado tratamento aos temas pertinentes a ela. O 

jogo entretecido entre instituições instaura um contexto enunciativo, e a premiação 

sinaliza os valores que são reconhecidos e referendados ali, o que nos dá acesso às 

forças ideológicas mais amplas que compreendem o contexto enunciativo. Aqui vale a 

pena nos determos um pouco sobre a noção de “ideologia”. 

Diante da natureza social do acontecimento discursivo do ponto de vista 

enunciativo-dialógico aqui defendido, o conceito de ideologia, apesar de dialogar com o 

sentido válido de uma perspectiva marxista tradicional, isto é, como “falsa consciência”, 

aquilo que mascara a realidade social etc., do ponto de vista bakhtiniano, a ideologia 

configura o sistema sempre atual de representação de sociedades e de mundo 

construído a partir das referências constituídas nas interações e nas trocas simbólicas 

desenvolvidas por determinados grupos sociais (MIOTELLO, 2005, p. 176). 

No desenvolvimento de sua abordagem dialógica do termo, Bakhtin/Voloshinov 

(1929/1999) distinguem e relacionam dois planos ideológicos que povoam, atravessam 

e estruturam a interação social, quais sejam: o plano da ideologia do quotidiano e o da 

ideologia oficial. Citamos a tradução das palavras dos autores: 

A ideologia do quotidiano constitui o domínio da palavra interior e 

exterior desordenada e não fixada num sistema, que acompanha cada 

um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de 

consciência [...] 
Os sistemas ideológicos constituídos da moral social da ciência, da 

arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do quotidiano, 

exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e 

dão assim normalmente o tom a essa ideologia 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999:118,119). 
 

Vale atentar que os autores não compreendem a palavra interior e exterior 

daquele ponto de vista personalista, nem do desconstrucionista. Reforçamos que o 

sentido é sempre definido na interação verbo-social e, desse ponto de vista, a “palavra 

interior” já traz consigo o universo social tanto quanto a exterior. Os autores não fazem 

menção ao processo de expressão subjetivista, e sim sinalizam que se tomarmos a 

enunciação no estágio inicial de seu desenvolvimento, na alma, não se mudará a 

essência das coisas, já que a estrutura da atividade mental é tão social como a da sua 
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objetivação exterior (idem, p. 114). A partir daí, entendemos que, independente de ser 

exteriorizada ou não, qualquer tomada de consciência implica uma expressão 

ideológica. No plano situacional, mais restrito, a manifestação ideológica não se dá de 

modo tão estabilizado como nos sistemas, plano mais amplo. Entretanto, é a partir dessa 

“desordem” do dia a dia que os sistemas se organizam. O que está cristalizado e fixado 

e integra o funcionamento cultural é modelado no agir humano. 

A ideologia, desse ponto de vista, configura um sistema no qual valores em 

formação e constituídos distribuem-se em relações dialógicas, assimilando, 

reelaborando e reacentuando uns aos outros. A do quotidiano constitui o nascedouro dos 

sistemas de referência, o ponto de partida daquilo que há de se cristalizar, se tornar 

instituído. Por outro lado, aquilo que está posto como norma oficial também atravessa 

as interações do dia a dia, de modo que resgatamos o sistema ideológico como uma 

arena de relações dialógicas entre a imprevisibilidade, não fixação e instabilidade do 

plano ideológico quotidiano e a organização e estabilidade da ideologia oficial.  

Os sistemas ideológicos constituídos da moral social, da ciência, da 

arte e da religião cristalizam-se a partir da ideologia do quotidiano, 

exercem por sua vez sobre esta, em retorno, uma forte influência e 

dão assim normalmente o tom a essa ideologia. Mas, ao mesmo 

tempo, esses produtos ideológicos constituídos conservam 

constantemente um elo orgânico vivo com a ideologia do quotidiano; 

alimentam-se de sua seiva, pois, fora dela, morrem, assim como 

morrem, por exemplo, a obra literária acabada ou a ideia cognitiva 

se não são submetidas a uma avaliação crítica viva 

Bakhtin/Voloshinov (1929/1999:119). 
 

A compreensão dialógica de ideologia não implica harmonia entre os planos 

oficial e quotidiano, mas sim produtividade. As disputas de valores provocam uma 

tensão que movimenta o eixo axiológico estrutural das relações sociais. Resultante da 

interação entre esses planos, a ideologia se articula a partir do acontecimento instável 

das relações dialógicas do dia a dia e da estrutura relativamente estável que compõem a 

ordem social dominante e constitui vetor de produção e reprodução de valores sociais. 

Como processo e produto de relações sociais, a ideologia, desse ponto de vista, não é 

algo já dado, pronto, anterior às ações humanas como um sistema autônomo; pelo 

contrário, está circunscrita no próprio fenômeno enunciativo. 

Entendemos, então, que a ideologia atravessa e compõe não apenas o sistema 

linguístico, mas todo o processo de construção dos sentidos, que se desencadeia a partir 
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da tensão entre um eixo de estabilidade e outro de instabilidade. Em outras palavras, os 

mecanismos discursivos que nos permitem significar, que nos permitem fazer sentido 

do mundo operam da mesma maneira que a articulação ideológica, entre duas margens, 

tendendo ora para o eixo da estabilidade – o eixo do repetível, constante, coercivo, 

instituído, que funciona como uma base sobre a qual nós falantes podemos nos apoiar 

para construir sentidos –, ora para o da instabilidade – aquele em que a criação, o novo, 

o inaugural, particular e pontual imprimem uma particularidade a cada enunciação, 

fazendo de cada uma delas um fenômeno único, singular. 

Nesse fluxo dialógico do estável e o instável, chegamos a um ponto crucial para 

os estudos de um contexto enunciativo como o de concurso e premiação de reportagens: 

a construção do sentido. Se considerarmos o processo de significação na mídia, por 

exemplo, verificamos a complexidade de elementos semióticos que organizam os 

discursos em suas diferentes modalidades. No caso da mídia impressa, que nos interessa 

particularmente, percebemos que os sentidos ali construídos resultam da interação de 

materiais verbais e visuais. Não há como negligenciar a articulação de palavras e 

imagens no texto jornalístico impresso na atualidade. A arquitetura de uma reportagem 

não é fruto da justaposição de fotografias, gráficos e palavras; antes, é estruturada no 

diálogo de elementos verbo-visuais, que segue os movimentos das relações dialógicas 

estabelecidas na comunicação discursiva. Isso significa dizer que a interação imagético-

verbal flagrada nos textos da mídia impressa também se localiza na ininterrupta cadeia 

comunicativa e também implica tomada de posição ideológica. 

À semelhança da organização ideológica, os sentidos são construídos dentro de 

quadrantes delimitados pelo eixo da estabilidade e o da instabilidade. O acontecimento 

enunciativo, por mais irrepetível que seja do ponto de vista dialógico, só é possível se os 

sujeitos nele imbricados e implicados compartilharem uma base comum, sólida, estável. 

Por outro lado, aquilo que fazemos como sujeitos sócio-históricos por meio da 

linguagem não está para o comum, fixo e predeterminado. Assim, o processo dialógico-

enunciativo é de natureza constitutivamente interacional entre elementos estáveis e 

instáveis; ambos igualmente essenciais para a construção de sentidos. Apesar de 

amalgamados na realidade do discurso, como Bakhtin/Voloshinov (1929/1999) 

ressaltam, vale a pena decompor os eixos entre os quais significamos apenas para fins 

argumentativos. Então, voltemo-nos para cada um deles separadamente. 
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Em uma discussão sobre o problema da significação na língua, os autores 

chamam a atenção para o fenômeno da construção do sentido de uma perspectiva 

dialógico-enunciativa reconhecendo, em primeiro lugar, que a enunciação como um 

todo instaura sentido. Isso significa dizer que não é composta por um grupo de sentidos, 

mas seu acabamento tem um efeito de sentido singular. Todavia, seria no mínimo 

contraintuitivo negar que haja elementos infraenunciativos que participam do processo 

de significação. Diante disso, o autor sugere a distinção entre tema e significação. 

Por um lado, o tema, na abordagem enunciativo-dialógica, consiste do sentido 

da enunciação completa, [...] a expressão de uma situação histórica completa (idem, p. 

128). Indissociável do acontecimento enunciativo, o tema configura um sistema de 

signos dinâmico e complexo, que procura adaptar-se adequadamente às condições de 

um dado momento da evolução. O tema é uma reação da consciência em devir ao ser 

em devir (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999:129). Essa concepção localiza o 

tema na interação de formas (signos) linguísticas e o contexto de produção do 

enunciado em que as formas aparecem. Daí o dinamismo vinculado às condições do 

momento de enunciação. 

Por conta dessa articulação, o tema confere à enunciação o caráter de fenômeno 

sócio-histórico. A despeito de provisório e inacabado (não se extingue), é a 

configuração da resposta aos enunciados precedentes e o motivo de outros que o 

responderão. Esse vínculo com a cadeia comunicativa, que não cessa, confere status de 

permanente devir ao tema e o aproxima do eixo instável que molda qualquer processo 

interacional. 

A significação, por outro lado, se define pelos elementos da enunciação que são 

reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos [...], um aparato técnico para a 

realização do tema” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999:129). No âmbito da 

linguagem verbal, a significação diz respeito às formas da língua, que em si nada 

significam, mas operam como chave de percepção e circulação de discursos e sentidos. 

Novamente tomando a tradução das palavras do autor, a multiplicidade das 

significações é o índice que faz de uma palavra uma palavra (idem, p. 130). Assim, 

entendemos que a significação é o potencial de significar das formas linguísticas, que se 

tornam palavras quando restringem-se os possíveis sentidos em dada interação. Sendo 
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formas, são reiteráveis, fixas, estáveis, passíveis de serem analisadas e compõem o outro 

eixo que delimita o processo de construção de sentido. 

Avançando um pouco a discussão dos autores, ponderemos sobre o problema do 

sentido nas reportagens do meio impresso. O todo enunciativo não pode ser 

compreendido apenas do ponto de vista verbal. A natureza do texto jornalístico 

impresso na atualidade é essencialmente verbo-visual. Portanto, precisamos identificar 

quais elementos compõem o eixo da significação e que articulam o tema nessa instância 

enunciativa. Entendendo que as reflexões bakhtinianas já lançaram importantes 

esclarecimentos no âmbito do verbal, detenhamo-nos com mais vagar no que diz 

respeito ao visual. 

Em uma proposta de alfabetização visual, Dondis (1997) sugere que há uma 

aproximação entre a organização sintática da língua e da linguagem visual. 

Compartilhamos com a autora a preocupação em identificar e descrever elementos de 

significação visual, mas nos distanciamos de sua discussão quanto à cisão entre o verbal 

e o visual. Do modo como concebemos o fenômeno enunciativo, não dispomos de 

elementos verbais de um lado e visuais de outro; antes, entendemos que os sentidos são 

construídos na interação entre elementos de diferente materialidade. Portanto, 

recuperamos, neste trabalho, apenas as proposições da autora que nos auxiliam a pensar 

dialógico-enunciativamente aquilo que compõe o eixo estável de significação visual. 

De acordo com a autora, para entendermos o funcionamento de imagens, 

precisamos reconhecer pelo menos parte dos componentes individuais do processo 

visual. Assim, apresenta o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a 

escala e a dimensão como componentes do processo visual em sua forma mais simples. 

Na interação, cada um deles, assim como as formas linguísticas, constitui chave de 

acesso a discursos e sentidos. A partir daí, traçamos alguns paralelos. 

Assim como os fonemas compõem as unidades mínimas de distinção no sistema 

de uma língua (BENVENISTE, 1962), o ponto é a unidade de comunicação visual 

irredutivelmente mínima. Como a combinação de fonemas forma unidades maiores 

(morfemas, lexemas), o arranjo de pontos também constitui unidades visuais de outra 

escala, como linhas, sombreamento, tom etc. Semelhantemente, a reunião de linhas 

organiza formas, como quadrados, losângulos, esferas, até formas híbridas e mais 

complexas construídas a partir de linhas curvas e retas. As formas, por sua vez, 
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associam-se na composição de outras tantas, abrindo possibilidades de sombreamento, 

mudança de tom, entre outros elementos que vão constituir o que podemos chamar de 

sistema da linguagem visual. 

Nesta investigação, não é tanto a forma em si, os elementos que compõem o 

processo visual que nos interessam. Uma vez articulados em um sistema que funciona 

como um eixo de estabilidade para produção e recepção de sentidos de natureza visual, 

esses elementos, assim como as formas linguísticas, nos auxiliam a encontrar entradas 

de análise para o enunciado verbo-visual, como as reportagens impressas. 

Compreendemos técnicas visuais como artifícios sócio-discursivos e podemos dizer que 

a fragmentação, assimetria, justaposição, repetição, regularidade, equilíbrio, 

instabilidade etc. produzem sentido. Como a autora afirma, os elementos visuais são 

manipulados com ênfase cambiável pelas técnicas de comunicação visual, numa 

resposta direta ao caráter do que está sendo concebido e ao objetivo da mensagem 

(DONDIS, 1997:23). A mais dinâmica das técnicas é o contraste, que se opõe à 

harmonia. Entretanto, por mais expressiva que sejam, não devemos pensá-las como 

procedimentos polarizados, díspares, mas como ações dispostas num continuum, o que 

permite o estabelecimento de diferentes ritmos visuais (idem, p. 24). 

Compartilhamos da noção de que as técnicas têm comprometimento com o 

objetivo da interação e concordamos, também, com a disposição de técnicas num 

continuum, que abre margem para a singularidade enunciativa. Enfim, entendemos a 

manipulação das técnicas como movimentos sócio-discursivos carregados de sentido e 

ideologia. 

No caso do objeto desta pesquisa, os elementos visuais são preponderantemente 

de natureza peculiar. A composição imagética das reportagens se deve, 

fundamentalmente, aos elementos fotográficos ética, profissional e empresarialmente 

comprometidos e às escolhas tipográficas. Seguindo a linha de raciocínio de que os 

sentidos se produzem nos quadrantes delimitados pelos eixos da estabilidade e da 

instabilidade, pensemos sobre a construção de sentidos no fotojornalismo. 

Como afirma Dondis (1997), a fotografia tem influenciado transformações no 

estilo de vida contemporâneo porque constitui uma interface entre a capacidade inata de 

ver e a capacidade extrínseca de relatar, interpretar e avaliar o que se vê. Apesar de não 

guardarmos uma preocupação com a relação entre o real empírico, realidade objetiva do 
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mundo biossocial, por assim dizer, e o universo discursivo, entendemos que o advento 

da fotografia e sua introdução na prática jornalística trouxeram desafios éticos 

profissionais específicos, pois abriram novas possibilidades de posicionamento, de 

articulação ideológica. Além disso, os avanços tecnológicos têm permitido uma série de 

alterações no processo fotográfico que provocam discussões éticas para aqueles que 

lidam com o fotojornalismo. Diante disso, vemo-nos instigados a identificar e descrever 

o processo de construção de sentido nessa interação em particular (a fotojornalística). 

Sousa (2004) faz um levantamento de um conjunto de elementos de significação 

da linguagem fotojornalística que contribuem para uma análise dialógico-enunciativa 

das reportagens imprensas. Mesmo partindo de um ponto de vista barthesiano de 

construção de sentido, recuperamos de sua discussão aquilo que dá base para entender o 

funcionamento sócio-discursivo dos elementos verbo-visuais em interação nos textos 

aqui analisados. Assim, como o autor sugere, os elementos que geram sentido na 

linguagem fotojornalística são: texto [elementos verbais, de nossa perspectiva de 

linguagem], enquadramento, plano, composição, foco, relação figura-fundo, equilíbrio e 

desequilíbrio, elementos morfológicos (grãos, pontos, linhas, texturas, padrão, cor e 

configuração), profundidade de campo, movimento, iluminação, semelhança e contraste 

de conteúdos, relação espaço-tempo, processos de conotação fotográfica (truncagem, 

pose, objetos, fotogenia, esteticismo, sintaxe), distância, entre outros. Se retomarmos a 

discussão de Dondis (1997), perceberemos que essa lista de Sousa (2004) mistura tanto 

elementos formais da fotografia quanto procedimentos de técnica da comunicação 

visual, que compreendemos como artifícios sócio-discursivos. A despeito dessa 

diferença de abordagem, tomamos os elementos como significação e que 

simultaneamente disparam e restringem possibilidades de construção de sentidos. 

O primeiro ponto que o autor chama a atenção é o fato de o texto fotojornalístico 

articular necessariamente imagem e itens verbais. A fotografia em um texto jornalístico 

está sempre vinculada a uma legenda que, ainda segundo Sousa (idem), exerce algumas 

funções básicas, a saber: 

Chamar a atenção para a fotografia ou para alguns dos seus 

elementos [...]; 

Complementar informativamente a fotografia, inclusivamente devida 

à incapacidade que a imagem possui de mostrar conceitos abstratos; 

Ancorar o significado da fotografia (denotar a foto), direcionando o 

leitor para aquilo que a fotografia representa; 
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Conotar a fotografia, abrindo o leque de significações possíveis; 

orientar o leitor para os significados que se pretendem atribuir à 

fotografia; 

Analisar, interpretar e/ou comentar a fotografia e/ou seu conteúdo 

(ibidem, p. 66). 
 

A lista de funções apresentada pelo autor nos permite evidenciar, por exemplo, 

que a legenda no fotojornalismo configura importante chave de percepção da apreciação 

assumido pelo enunciador e, portanto, de um relevante índice de subjetivação, mesmo 

num texto jornalístico responsável. 

Outro aspecto apresentado pelo autor é o enquadramento, que se articula 

diretamente com o plano e a composição. A escolha do que irá figurar como sujeito 

fotografado implica tomada de decisão, posicionamento diante do “tu” dessa relação 

intersubjetiva fotógrafo-fotografado (cf. seção 1.1). O plano fotográfico também está 

carregado de sentidos e desvelam valores e posicionamentos ideológicos. A tomada de 

um plano geral dispõe fotografado e fotógrafo/observador numa distância pública 

(HALL, 1986) e convoca determinados tipos de relação entre os sujeitos da interação. 

Diferentemente, um plano médio localiza os sujeitos interacionais à distância social 

(idem). Por fim, o plano de pormenor, que foca particularidades, marca distância 

pessoal ou íntima, instaurando determinados tipos de relação, convocando determinados 

discursos e abrindo possibilidades específicas de sentidos. 

Além da articulação do plano com o enquadramento, identificamos o plano 

como angulação da câmera outra chave de significação. A tomada da imagem 

paralelamente à superfície configura o plano normal (também chamado de câmera 

normal) e oferece uma visão “objetivante” do fotografado. Por outro lado, a tomada de 

imagem de cima para baixo – plano picado (ou câmera alta) –, localiza o 

fotógrafo/observador [enunciador] numa posição superior ao elemento fotografado, 

tendendo a desvalorizá-lo. Em contrapartida, a tomada de imagem de baixo para cima – 

plano contra-picado (câmera baixa) –, inverte o posicionamento dos sujeitos, tendendo a 

valorizar aquele fotografado (SOUSA, 2004). Mais uma vez podemos enxergar esses 

elementos da produção fotográfica como sinalizações dos lugares intersubjetivos 

daqueles imbricados e implicados no processo interacional fotojornalístico. A escolha 

de enquadramento e do plano envolve uma apreciação, uma postura valorativa em 
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relação ao sujeito fotografado; implica assimilação, reelaboração e reacentuação do 

outro e seus discursos. 

Da mesma maneira, a composição de uma fotografia traduz o lugar sócio-

discursivo das pessoas intersubjetivas da interação. Entendendo a composição como a 

disposição dos elementos da fotografia tendo em vista a obtenção de um efeito 

unificado, que, em princípio, é a transmissão de uma ideia ou de uma sensação 

(SOUSA, 2004:68), novamente encontramos nesse elemento uma chave de percepção 

de traços subjetivos no fotojornalismo. A partir do centro visual (pouco acima do centro 

geométrico), o fotógrafo/enunciador organiza os sujeitos fotografados, e o arranjo final 

também se apresenta carregado de valores e sentidos. Também é a partir da composição 

que se cria o equilíbrio ou desequilíbrio da imagem, a noção de movimento, de relação 

espaço-temporal, entre outros. 

A leitura dos componentes fotográficos como chave de significação só é 

pertinente, porque, como discute Hall (1986), um estudioso multidisciplinar, os seres 

projetam sentidos ao espaço em que se enquadram. O autor demonstra que as distâncias 

entre seres e coisas marcam relações sociais de diferentes ordens e chama de proxêmia o 

conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem [sic] faz do espaço 

enquanto produto cultural específico (idem, p. 11). Apesar de a análise proxêmica ir 

bastante além da articulação verbo-visual, nesta pesquisa, os aspectos destacados pelo 

autor nos auxiliam a abordar dialogicamente os elementos que compõem os textos 

jornalísticos do meio impresso. Assim, nossa assimilação, reelaboração e reacentuação 

dos estudos de Hall (1986) deixam de lado as questões ligadas ao som, que também 

configuram um eixo relevante de análise dos significados sociais projetados nas 

relações espaciais. 

A análise proxêmica categoriza o dinamismo do espaço a partir de quatro tipos 

de distância: íntima, pessoal, social e pública. Como a própria nomenclatura sugere, da 

distância íntima à pública, observamos um afastamento entre os sujeitos implicados na 

relação. A distância íntima compreende relações de muita proximidade, com contato 

físico direto, como lutas, relações sexuais etc. Esse tipo de distância, como argumenta o 

autor, representa a proximidade máxima entre sujeitos em dada cultura e, por conta do 

limitado intervalo de espaço, tende a implicar pouca nitidez visual. À distância íntima, o 

olho humano não consegue focar a imagem, que é percebida de maneira embaçada. No 
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caso de interações face a face, há privilégio das sensações táteis e olfativas. No âmbito 

do meio impresso, os elementos fotográficos, por exemplo, a distância íntima situa o 

observador numa relação de proximidade muito grande com o sujeito fotografado, 

implicando, por vezes, uma imagem desfocada, distorcida. 

Diferentemente, a distância pessoal, de acordo com a tradução das palavras do 

autor, designa a distância fixa que separa os membros das espécies sem-contato. 

Podemos imaginar a coisa sob a forma de uma pequena esfera protetora, ou de um 

balão, que um organismo criasse à sua volta para se isolar dos outros (HALL, 

1986:139). 

Novamente tomando como base as relações face a face, entendemos a distância 

pessoal como a distância do comprimento de um braço. Percebemos que há proximidade 

entre os sujeitos envolvidos em dada interação, mas não há contato direto. A essa 

distância, a imagem nos é nítida e podemos identificar detalhes do interlocutor. Na 

fotografia, essa é a distância típica de retratos, por exemplo. 

Afastando um pouco mais, chegamos à distância social que rege a maior parte 

das relações do dia a dia. É a distância típica do contexto de trabalho: entre colegas, 

entre chefe e subordinado etc. Na fotografia, a distância social é traduzida pelo plano 

médio, que nos permite reconhecer a relação entre objetos/sujeitos fotografados e o 

ambiente em que se encontram. Por configurar uma tomada mais próxima da visão 

objetiva da realidade, ou seja, sem distorções ou proximidades peculiares, esse plano 

consiste de importante chave de objetivação para o fotojornalismo. Ao guardar a 

distância social do sujeito fotografado, o enunciador situa o observador numa relação 

não comprometida, comum nas relações do quotidiano. Todavia, é óbvio que a simples 

escolha desse posicionamento já revela uma postura subjetiva específica. 

Por fim, apontamos a distância pública como aquela mais marcante da assimetria 

entre os sujeitos fotografados. O grau de afastamento entre os sujeitos é diretamente 

proporcional à multiplicidade de relações que podem ser projetadas entre eles. 

Guardamos a distância pública, por exemplo, de celebridades, governantes, entre outros, 

que ocupam um lugar diferente do nosso na hierarquia social na qual estamos 

enquadrados. Fotograficamente, a distância pública é manifesta nos grandes planos, nos 

planos gerais, que nos localizam bem afastados dos sujeitos fotografados. 
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A proxêmia permite acessar sentidos extraverbais imbricados nas relações 

sociais. Nas reportagens premiadas estudadas, a análise proxêmica nos auxilia na 

identificação e sistematização dos lugares projetados para o enunciador e enunciatário 

no plano visual que compõe as reportagens – uma das chaves de percepção dos 

processos de subjetivação que atravessam o texto jornalístico e dos mecanismos 

ideológicos neles imbricados. 

Enfim, cada elemento do processo fotográfico traz uma abertura para análise dos 

textos fotojornalísticos. O profissional precisa decidir sobre todas essas técnicas de 

comunicação visual para fotografar. Além disso, parte de suas decisões se deve não 

somente ao seu compromisso com a ética de sua profissão, mas também à sua 

responsabilidade de registrar o estilo da empresa para qual presta serviço. Portanto, seu 

trabalho, por mais sério e responsável que seja, estará sempre carregado de múltiplas 

marcas de subjetivação: suas pessoais, da classe jornalística, da editoria, da equipe 

como um todo, de forças políticas etc. Independente de sua posição individual, o 

jornalista que assume responsabilidade sobre uma fotografia recolhe para si os múltiplos 

traços intersubjetivos que a atravessam. 

A construção dos sentidos em uma reportagem na atualidade, portanto, opera 

com formas linguísticas e visuais. Assim como as categorias gramaticais nomeáveis 

compõem um eixo estável de significação a partir do qual o acontecimento enunciativo 

convoca discursos que trazem vida à enunciação, também as formas fotojornalísticas 

preenchem o eixo da estabilidade. Em outro momento (MAGALHÃES, 2008b) e mais 

adiante neste trabalho (cf. seção 4.2), demonstramos que o tema desse enunciado, então, 

é o resultado da interação entre os elementos verbo-visuais que compõem a reportagem. 

O trabalho do jornalista enfrenta atualmente o desafio de arquitetar não apenas 

enunciados de natureza verbal, mas também visual, articulando, inclusive, aquilo que o 

desenvolvimento tecnológico tem oferecido na produção de textos impressos. Os 

dilemas éticos não terminam aí. Apesar de o que a tecnologia tem disponibilizado para a 

reformatação da impressão, esse meio não parece corresponder aos ditames da 

contemporaneidade que, a partir da reinvenção do “aqui-e-agora”, tem transformado o 

referencial axiológico que sustenta as relações sociais. Isso significa dizer que o 

trabalho do jornalista que lida com o meio impresso esbarra em questões éticas que 

apontam para múltiplos vetores de valoração. 
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O ato de enunciar, então, mobiliza tanto elementos verbais, como extraverbais, e 

a importância dessa interação de materialidades já estava destacada na teoria dialógica. 

Novamente tomamos as palavras traduzidas dos autores: 

Enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da 

comunicação verbal, pois o todo é determinado pelos seus limites, que 

se configuram pelos pontos de contato de uma determinada 

enunciação com o meio extraverbal e verbal (isto é, as outras 

enunciações) (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999). 
 

Para atribuir o estatuto enunciativo a um dado contexto verbo-social, é 

necessário integrar mais do que elementos linguísticos. Como os próprios autores 

afirmam, identificar os limites de uma enunciação requer reconhecer os pontos de 

contato tanto com aquilo que é de natureza verbal quanto com aquilo que é extraverbal. 

Desse ponto de vista, a construção de sentido mobiliza múltiplos materiais, o que 

justifica expandir a noção de signo para um horizonte que coloque mais do que 

elementos sistêmicos em contato. Daí a pertinência da abordagem ideológica do signo 

pelo Círculo Bakhtiniano. 

Compreendido dentro de uma abordagem estrutural dos estudos linguísticos 

como entidade psíquica composta de duas faces indissociáveis – o significado 

(conceito) e o significante (imagem acústica) (SAUSSURE, 1995:81) –, o signo 

linguístico pressupõe um eixo estável compartilhado por determinada comunidade de 

falantes. Isso porque, nessa abordagem, o signo linguístico só se configura como tal na 

relação entre suas duas faces constituintes. Essa estabilidade está em consonância com a 

proposta do autor de se ater exclusivamente à forma, objeto, então, dos estudos 

linguísticos. Dentro desse paradigma conceitual, Saussure (idem) acrescenta que o signo 

linguístico é de natureza arbitrária, ou seja, a relação entre o conceito e sua imagem 

acústica não tem nenhuma motivação na realidade extralinguística. A introdução do 

universo extraverbal abre espaço para uma crítica a respeito do nível no qual o conceito 

de signo opera dentro dos estudos da linguagem. 

Conforme discute Benveniste (2005) em um texto originalmente publicado em 

1939 com o título “Natureza do signo linguístico”, a noção de arbitrariedade como 

proposta por Saussure traz para o plano da forma a realidade objetiva, que se localiza 

fora do âmbito linguístico. Benveniste (idem) argumenta que a relação entre significante 

e significado não é arbitrária, e sim necessária. O que nos permite como falantes 
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“distinguir ideias” [construir sentidos, nesta investigação] é justamente a relação 

necessária entre essas duas faces do signo linguístico; a ausência ou supressão de 

qualquer uma delas (o conceito ou a imagem acústica) desfaz o construto do signo 

linguístico. Dessa maneira, operamos com um conceito que nos garante acesso à forma 

linguística, ao sistema da língua. Daí, sim, a pertinência da conhecida comparação desse 

conceito com uma folha de papel ou uma moeda, que não podem ser concebidas sem 

uma de suas duas faces. 

O significante e o significado, a representação mental e a imagem 

acústica são, pois, na realidade as duas faces de uma mesma noção e 

se compõem juntos como o incorporante e o incorporado. O 

significante é a tradução fônica de um conceito: o significado é a 

contrapartida mental do significante. Essa consubstancialidade do 

significante e significado garante a unidade estrutural do signo 

linguístico. (BENVENISTE, 2005:56) 
 

Com essa crítica, o autor não desconstrói a proposta de abordagem formal da 

linguagem engendrada por Saussure; antes, ratifica o nível no qual o conceito 

efetivamente opera. Entendemos que, nessa perspectiva estrutural da linguagem, 

trabalhamos com um conceito que revela o mecanismo pelo qual as formas da língua 

capturam os possíveis sentidos. 

Com o desenvolvimento de uma teoria da enunciação, Benveniste (1970), 

mesmo de um ponto de vista estrutural da linguagem, introduziu nela a noção de sujeito. 

Assim, linguagem e sujeito imbricados e implicados nos auxiliam a deslocar a noção de 

signo linguístico do nível puramente estrutural para o nível dialogal. A partir de sua 

contribuição, mais que uma necessária relação entre conceito e imagem acústica, 

entendemos o signo como o ponto de encontro e tensão entre, no mínimo, dois pontos 

de vista que traduzem a necessária presença de dois co-enunciadores. A introdução de 

sujeitos no universo da linguagem a localiza num plano preponderantemente sócio-

histórico, no qual necessariamente se circunscrevem valores e ideologias. Essa 

abordagem do nível dialogal nos permite mover a compreensão do conceito de signo do 

nível dialogal para o dialógico. Aqui vale a pena citar a tradução das palavras de 

Bakhtin/Voloshinov (1929/1999): 

Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual. Ainda 

assim, trata-se de um terreno que não pode ser chamado de “natural” 

no sentido usual da palavra: não basta colocar face a face dois homo 

sapiens quaisquer para que os signos se constituam. É fundamental 
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que esses dois indivíduos estejam socialmente organizados, que 

formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de 

signos pode constituir-se (idem, p. 35). 
 

A relação necessária, dessa perspectiva, se dá entre significante, significado e a 

situação enunciativa na qual esse signo é realizado. Os sentidos produzidos pela palavra 

não se restringem às possibilidades oferecidas pelo sistema de uma língua, mas 

abrangem também as coerções sócio-históricas da enunciação. Do ponto de vista 

dialógico, o signo linguístico é circunscrito na ininterrupta cadeia comunicativa, 

possibilitando a reelaboração do conceito como signo ideológico. Sua implicação com a 

sócio-historicidade do discurso põe em movimento – junto com os sentidos produzidos 

na enunciação – valores, que inscrevem as manifestações linguísticas no universo 

ideológico. Novamente consoante a tradução das palavras dos autores, 

Um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele 

também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, 

ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico etc. Todo 

signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é 

verdadeiro, falso, correto, justificado, bom etc.). O domínio do 

ideológico coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 

correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o 

ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999:32) 
 

O enquadramento ideológico do semiótico desvela o eixo instável que também 

delimita o acontecimento linguístico. Isso significa dizer que o signo ideológico se 

localiza entre a estabilidade que o sistema da língua oferece e a instabilidade e 

imprevisibilidade do acontecimento enunciativo, que inscreve o uso da língua na sócio-

história. Entre esses dois eixos, encontramos sentidos e discursos que estão além do 

âmbito situacional; sentidos e discursos que atravessam e são atravessados pela 

realidade social. 

Como discutimos anteriormente, na atualidade, as reportagens do meio impresso 

são articuladas na interação verbo-visual. Como formas linguísticas abrem espaço para 

circulação de discursos e construção de sentidos, também as imagens assim o fazem. 

Isso quer dizer que a noção de signo ideológico permite saltar do plano estritamente 

verbal e pensar a organização semiótica verbo-visual. Não apenas as palavras de 

natureza verbal povoam o terreno interindividual dos sujeitos organizados socialmente. 
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Também as técnicas de comunicação visual são atravessadas, como vimos 

anteriormente, de acento apreciativo. A visualidade pode mobilizar, portanto, signos 

ideológicos. Os dispositivos formais da fotografia, como a angulação da câmera, por 

exemplo, a concepção de um infográfico, a distribuição de texto verbal e imagético, 

modo de exibição de títulos etc. cristalizam artifícios visuais que manifestam a 

apreciação de quem organiza o enunciado. Nesse modo de compreender a construção de 

sentidos, elemento visual também opera como um mecanismo enunciativo-discursivo. 

Nas reportagens que analisamos, os sentidos são gerados nas relações dialógicas 

que se estabelecem entre texto verbal e imagético. Nem um nem outro teria a mesma 

desenvoltura temática isoladamente. A natureza verbo-visual do texto impresso sinaliza 

movimentos sócio-discursivos que arquitetam modos de organização das interações 

jornalísticas desse meio. Isso significa dizer que, no processo de construção de sentidos 

em reportagens impressas na atualidade, não percebemos transformações apenas nas 

chaves semióticas que abrem portas para os diferentes discursos que circulam no texto, 

mas também nas próprias relações dialógicas que organizam a interação jornalística. 

Se compreendemos que o texto jornalístico se constitui de maneira híbrida, a 

investigação dos efeitos de sentido nos e dos processos de subjetivação que circulam 

nesses textos traz para a presente discussão valores que se manifestam na esfera de 

concurso. A inclusão do aspecto axiológico a este trabalho, confere um caráter sócio-

histórico ao sujeito em análise, pois somente desse ponto de vista, entenderemos o 

posicionamento não meramente situacional linguístico-enunciativo, de um lado, e 

imagético, de outro. 

Os processos de subjetivação que circulam no texto jornalístico, portanto, são 

aqui definidos como resultado de relações dialógicas, que marcam posições não 

meramente linguísticas e/ou imagéticas, mas ideológicas. Do mesmo modo como as 

marcas linguísticas de pessoa e dêiticas revelam as posições dos sujeitos linguísticos 

(verbais), o enquadramento, o plano, a composição, o foco, distribuição de elementos 

verbais e imagéticos, tamanho de fonte, organização de colunas, entre outros elementos 

desvelam o lugar dos sujeitos na visualidade. 

Atentando para a reportagem como um fenômeno que articula materialidade 

verbo-visual, buscamos compreender os efeitos de sentido, as implicações na construção 

de sentido da articulação de elementos com diferentes manifestações, mas de mesma 
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orientação sócio-discursiva. Isso significa dizer que, do ponto de vista dialógico, a 

reportagem se constrói na interação entre palavras e imagens, e o modo como essa 

interação é atualizada aponta para a apreciação que singulariza o enunciado. 

Diante desse posicionamento quanto à circunscrição das reportagens na cadeia 

da comunicação discursiva, reiteramos o risco de se construir uma ética profissional 

sobre pilares como as noções de objetividade e imparcialidade. Sem abrir mão da 

valorização do exercício profissional responsável, procuramos problematizar a noção de 

que a seriedade do jornalista está atrelada à isenção de processos de subjetivação. 

Reconhecemos as forças coercivas desses conceitos que, de algum modo, compõem a 

esfera jornalística. Negá-los colocaria em xeque a articulação profissional – e não 

meramente ocupacional – de uma classe, porque a dimensão ética traduzida pela 

pretendida objetividade/imparcialidade ratifica o estatuto de profissão do jornalismo 

(KUNCZIK, 2002). O grande desafio, então, parece estar em entender aquilo que a 

cultura organizacional do Jornalismo reconhece e referenda como ético dentro da esfera 

discursiva profissional para podermos investigar como são articulados ali os processos 

de subjetivação. 

Nesta seção, precisamos nossa compreensão de que as reportagens premiadas 

configuram enunciados verbo-visuais deslocados para uma esfera de circulação em que 

os sentidos construídos apontam para uma apreciação diferente daquela do contexto de 

publicação. Para entender como os processos de subjetivação são organizados a partir 

desse deslocamento, passemos para a consideração teórica sobre a natureza das relações 

intersubjetivas que fundamentam a enunciação. 

 

2.2 Alteridade/identidade: as relações ternárias nas reportagens impressas 

A relevância do outro para a perspectiva dialógica está marcada desde a 

descrição do modo como compreendemos o funcionamento cultural e a gênese dos 

processos de subjetivação (cf. cap. 1). A formulação enunciativa a partir da teoria do 

Círculo Bakhtiniano também ressalta o lugar constitutivo da alteridade no enunciado, 

que se orienta a partir de outros e motiva outros tantos. A insistência na alteridade 

convoca uma apreciação sobre o conceito de “identidade”, já que para tratar do outro é 

preciso haver o “eu” ou o “um” para se diferenciar daquele que o altera. 

Alteridade/identidade constituem, desse modo, um binômio que aponta para a presença 
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necessária de, no mínimo, dois elementos na construção do enunciado, do sujeito e de 

qualquer relação social. O agir humano é singular, porém, jamais solitário. 

Etimologicamente a noção de identidade tem sua raiz significativa a partir da 

palavra em latim clássico idem, que quer dizer “o mesmo”, vocábulo ainda presente em 

língua portuguesa. Mais especificamente, o substantivo que se apresenta hoje em língua 

portuguesa deriva da forma identidem, que funcionava como advérbio, significando 

“repetidamente”. Também daí deriva a palavra “idêntico”. Dessa base de significação, 

reconhecemos uma ideia de fixação, estabilização subjacente ao conceito de 

“identidade”. A origem da palavra “alteridade”, por outro lado, traz uma noção de 

mudança, alteração, logo, não fixado nem estável. A articulação do binômio 

alteridade/identidade, portanto, aponta para a constante tensão e interação entre o “eu” 

e o outro, que se constituem no processo simultâneo de estabilização e desestabilização. 

Dessa perspectiva, não cabe compreender a alteridade, nem a identidade como um 

fenômeno estático. Ambos apontam para um eixo de tensão dinâmico. Sustentamos que 

a identidade configura um processo permanente de invenção de si e do outro nas 

diferentes relações sociais; processos sociais de natureza preponderantemente 

discursiva que instauram os sujeitos históricos. Assim, ressaltamos as contribuições da 

noção de identidade social para marcar o caráter relacional constitutivo do conceito. 

De acordo com Castells (2001:22), a identidade social consiste do processo de 

construção de significação com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de 

atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras fontes de 

significado. Essa concepção revela o aspecto processual das identidades, que vai de 

encontro ao ponto de vista essencialista cartesiano (SHOTTER, 1993; BAKHURST, 

SYPNOWICH, 1995), que define nossa identidade a partir de elementos fundamentais 

constitutivos. Embora desejemos uma unidade que nos defina como quem somos, com a 

qual nos identifiquemos harmoniosa e estavelmente (DOMINGUES MACHADO, 

1999), as maneiras de construção do sujeito são múltiplas, fluidas e, por vezes, 

contraditórias (CASTELLS, 2001; MOITA LOPES, 2002, 2003). Desse ponto de vista, 

as identidades sociais são heterogêneas e se organizam em perpétua mobilidade e 

incompletude (SARUP, 1996); qualquer acabamento que molda uma unidade identitária 

é sempre provisório. Assim, o sujeito se localiza num espaço onde diferentes elementos 

que constituem sua fluida e situada identidade estão em permanente tensão, em 
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constante articulação dialógica, em permanente negociação de formas de composição, 

em vez de unidos mecanicamente (SOBRAL, 2005:105). 

Independente da abordagem (processual ou provisoriamente acabada), a 

existência do sujeito, do modo como concebemos os fenômenos sociais, se inscreve nas 

relações dialógicas. Da perspectiva enunciativo-dialógica aqui adotada, percebemos que 

a linguagem consiste de um fenômeno que entrelaça as ordens social e discursiva. Não 

há como separar o discurso do acontecimento social, uma vez que as relações humanas 

instauram-se num universo preponderantemente sócio-discursivo, como vimos na seção 

precedente. Significamos ao nos engajarmos na ininterrupta cadeia da comunicação e 

dela não nos desvencilhamos até deixarmos de construir sentidos. 

 Desse ponto de vista, os estudos voltados para o discurso operam com recortes 

do permanente diálogo que constitui o agir humano. No caso desta investigação, a 

abordagem da noção de identidade procura reconhecer não os processos que 

singularizam indivíduos ou inscrevem pessoas empíricas do mundo biossocial nas 

relações humanas, mas a tensão inerente à formulação identitária. Não analisamos as 

pessoas que se engajam nas atividades profissionais jornalísticas, porém buscamos 

reconhecer a postura identitária para a qual apontam os processos de subjetivação que 

atravessam os enunciados do jornal. O que constroem os processos de subjetivação 

estruturantes das séries de reportagens inscritas e premiadas nos concursos? 

Reconhecido o caráter processual e provisório da identidade, afirmamos que não 

assumimos identidades sociais, mas as atualizamos. Quando as relações intersubjetivas 

se organizam dialogicamente em consonância com os princípios ditados pelas 

instituições dominantes que visam a manutenção e a expansão dos princípios 

hegemônicos, tais relações atualizam uma identidade legitimadora (CASTELLS, 2001). 

Diferentemente, se as relações se dão por meio de articulações que vão de encontro à 

hegemonia e buscam, de algum modo, mitigar o poder, constroem uma possibilidade de 

identidade de resistência (idem). Por fim, quando os movimentos de resistência 

garantem a transformação dos valores que emolduram as relações intersubjetivas, aí é 

construída uma possibilidade de identidade de projeto. (ibidem). 

Apesar de Castells (2001) partir de uma perspectiva social com a qual 

dialogamos, nossa abordagem assimila apenas o reconhecimento de que a 

provisoriedade da identidade não desconstrói nem ignora a tomada de posição frente aos 
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valores sociais. Do nosso ponto de vista, a identidade social configura um construto 

teórico que permite nomear a postura valorada que recuperamos e depreendemos dos 

recortes que fazemos no fluxo da comunicação discursiva. Nesta investigação, a noção 

de identidade social diz respeito ao posicionamento ideológico que o conjunto das séries 

premiadas constrói. Na condição de instituição ideológica (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1929/1999), a imprensa implica processos de subjetivação, mas também os deflagra, 

funcionando como resultado e vetor de subjetivação simultaneamente. Isso significa 

dizer que, a despeito da seriedade e responsabilidade do jornalista, da equipe e mesmo 

da editoria, o enunciado jornalístico não tem como prescindir de posicionamento 

ideológico. O contexto de diferentes concursos e premiações de uma editoria que 

buscava construir sua identidade institucional com seriedade na esfera jornalística nos 

ajuda a identificar os valores referendados nesse fragmento da cultura organizacional de 

O Dia. 

Esse vínculo entre a construção identitária e o fenômeno enunciativo revela a 

amplitude da interação constitutiva das relações sociais e nos convoca a descrever 

como se dão as relações intersubjetivas que organizam o enunciado. Para tratar disso, 

façamos um percurso por três textos principalmente: outra vez Marxismo e filosofia da 

linguagem, “Discurso na vida e discurso na arte: sobre a poética sociológica”, ambos de 

autoria disputada por Voloshinov (1929/1999; 1926/1976, respectivamente) e “O autor 

e a personagem”, escrito por Bakhtin na primeira metade da década de 1920, porém 

publicado originalmente em 1979 (BAKHTIN, 1979/2003). Este último consiste de um 

trabalho não concluído de Bakhtin e editado postumamente para publicação. O texto de 

arquivo, sem título no original, traz contribuições para as discussões filosóficas sobre a 

atividade estética que nos auxiliam a pensar os sujeitos implicados na enunciação. 

Na década de 1920, Bakhtin e seu Círculo se ocuparam de uma discussão 

filosófica profunda sobre a linguagem e a produção artístico-literária, e as ponderações 

versavam sobre a linguística [ou a Ciência da Linguagem, como em Voloshinov (1999)] 

e os estudos literários, problematizando seus respectivos objetos, perspectivas 

epistemológicas e percurso de análise. Especificamente no ensaio “Discurso na vida e 

discurso na arte: sobre a poética sociológica”, Voloshinov (1926/1976), dialogando com 

o formalismo russo (ou método formal, como o Círculo costumava denominar essa 

corrente dos estudos literários), defende a importância da abordagem sociológica para o 
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estudo da poética tanto no que diz respeito ao modo de entender a construção do 

conhecimento, quanto ao desenvolvimento metodológico do estudo. Em nossa 

discussão, destacamos a pertinência dos pontos levantados na argumentação 

desenvolvida no ensaio para a compreensão dos elementos que atualizam o enunciado e 

a enunciação. Para sustentar seu ponto, Voloshinov (1926/1976) analisa uma situação 

de uso da linguagem no quotidiano e ressalta as relações intersubjetivas que estruturam 

e organizam a enunciação, seja ela artística ou não. Por tratar da questão da poética 

partindo da interação na vida quotidiana, Voloshinov (1926/1976) lança mão de 

diferentes termos para nomear aqueles envolvidos no enunciado na vida real e na obra 

de arte. Para construir uma linearidade em nossa discussão, destacaremos a noção da 

relação ternária como constitutiva do enunciado/enunciação e dos desdobramentos 

daqueles imbricados nessa relação, recolhendo, em seguida, numa nomenclatura que 

consideramos mais pertinente ao estudo das séries premiadas. 

O primeiro aspecto da proposta teórica de Voloshinov (1926/1976) é a definição 

do enunciado/enunciação como resultado da articulação de três sujeitos: o autor 

(enunciador), o ouvinte ou destinatário (co-enunciador) e o herói (o objeto da 

enunciação). Qualquer que seja a enunciação (artística ou não, oral ou escrita), é preciso 

que haja um núcleo ternário de sujeitos que compartilhem de um mesmo eixo 

axiológico a partir do qual se posicionem. As relações espaço-temporais manifestas 

tanto nos elementos verbais, quanto nos imagéticos das séries dão indícios do modo 

como esses três sujeitos interagem na atualização do enunciado. Considerando a não 

isenção de responsabilidade inerente a essa formulação teórica, compreendemos que a 

distância guardada entre o enunciador, o co-enunciador e o objeto do discurso constitui 

marca da orientação apreciativa da enunciação. O posicionamento necessariamente 

valorado só faz sentido, não obstante, face à relação que o enunciador mantém com o 

destinatário. Não há, portanto, como enunciar em um vácuo social; há sempre um 

convite de um “eu” a um outro para partilharem da avaliação de um objeto. 

É importante notar que o objeto do discurso não configura um elemento estático, 

que existe em algum lugar e do qual os enunciadores se apropriam. Diferentemente, 

trata-se de um conteúdo cuja forma modelada pelos enunciadores desvela a referência 

de valor que organiza a enunciação. Uma instância enunciativa, do ponto de vista 

articulado por Voloshinov (1926/1976), constitui-se nessas relações intersubjetivas. 
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Dado que essas relações não são estáticas, antes, são processuais e dinâmicas e se 

atualizam a cada instante, compreendemos que a enunciação se estrutura a partir desses 

processos de subjetivação. Vale ressaltar, porém, que os processos de subjetivação 

apontam para uma relação ternária, mas não de um trio propriamente dito. Isso porque 

identificamos desdobramentos desses sujeitos enunciativos. 

Uma importante contribuição teórico-metodológica trazida por Bakhtin 

(1979/2003) para entender o lugar em que se entretecem os processos de subjetivação é 

a diferenciação entre o autor-criador e o autor-pessoa. Enquanto este constitui uma 

unidade da realidade biossocial, um ser humano concreto, aquele configura uma posição 

na produção discursiva no âmbito da estética geral, e não da estética do material. Isso 

significa dizer que o lugar enunciativo do autor-criador é definido pelo modo como se 

insere na cadeia comunicativa, e, por mais que haja correspondência entre um ser físico 

e o produtor de um texto, a posição do autor-criador escapa dos limites de um ser 

humano cognoscente. Para acessá-lo, é preciso recuperar os movimentos sócio-

discursivos flagrados nas relações intersubjetivas que compõem uma obra de arte [ou 

qualquer fenômeno sócio-discursivo, a nosso ver]. Dessa maneira, mesmo que não nos 

atenhamos a obras de arte, percebemos que essa abordagem estética traduz uma postura 

epistemológica que, consequentemente, orienta procedimentos metodológicos. Dessa 

perspectiva discursiva, a aproximação estética configura um gesto de análise. 

Em Voloshinov (1926/1998), já encontramos com clareza a distinção entre o 

autor e destinatário, como elementos constitutivos da enunciação, de um lado, e as 

pessoas reais que produzem e consomem os textos, de outro. É verdade que o autor 

(VOLOSHINOV, 1926/1976) parece igualar enunciador e pessoa física que fala ao 

tratar do discurso na vida a partir de um exemplo de interação oral face a face. 

Entretanto, compreendemos que a produção de um texto jornalístico impresso, que 

perpassa por um processo de pesquisa, redação, editoração etc., implica um tratamento 

estético não diretamente correspondente às ações das pessoas empíricas que trabalharam 

na produção de tal texto. A assinatura propriamente dita de uma matéria não dá conta do 

acabamento que molda um texto jornalístico, fato que justifica uma abordagem estética 

da produção discursiva, mesmo que não se situe no âmbito artístico como o texto 

poético. No âmbito estético, tanto Voloshinov (idem) quanto Bakhtin (1979/2003) 

desloca a empiria dos objetos que estudam do plano pragmático ou situacional imediato 
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de dada enunciação para uma dimensão sócio-discursiva, na qual os processos de 

subjetivação não dizem respeito necessariamente às pessoas do mundo biossocial. De 

acordo com ambos os estudiosos (VOLOSHINOV, 1926/1976; BAKHTIN, 1979/2003), 

a abordagem das questões biográficas do autor-pessoa, para usar a definição de Bakhtin 

(idem), assim como as do destinatário, é pertinente à História, ou à Psicologia, e não aos 

estudos da literatura ou da arte de um ponto de vista social. Isso porque a obra de arte é 

compreendida como um fenômeno enunciativo entretecido nas relações intersubjetivas 

do autor (criador), do destinatário (aquele que o autor-criador leva em conta no ato de 

criação) e do herói (aquilo que é tematizado em dada enunciação). 

Não obstante, como Voloshinov (1926/1976) ressalta, a trama axiológica da 

enunciação não é explicitada. Enquanto referencial de valor, ela permanece no nível da 

organização enunciativa, e não no nível do conteúdo explicitado. Uma vez explícitos, 

explica o autor (idem), temos indícios de que esses valores estão sendo postos em 

xeque, são negociados, estão em transformação. O desafio dessa abordagem 

enunciativa, portanto, é acessar aquilo que organiza os processos de subjetivação 

inerentes a qualquer produção discursiva. 

O meio impresso, que nos interessa mais particularmente, em especial na esfera 

de circulação de concurso, ainda traz outras inquietações. Primeiramente, o material 

verbal é mediado pela escrita, reconfigurando as possibilidades de interação entre os 

sujeitos. No contexto de premiação, é preciso reorientar a interpretação dos sujeitos 

mobilizados na enunciação de modo que a distinção teórica entre enunciado e 

enunciação se torna pertinente. Conforme ressalta Bakhtin/Voloshinov (1929/1999), 

também o texto escrito guarda as mesmas relações dialógicas que qualquer outro modo 

de interação verbal e integra a cadeia comunicativa. No âmbito da escrita, o enunciado 

apresenta uma concretização física que problematiza a questão da autoria e dos 

participantes mobilizados. 

Se identificamos o modo como as personagens compõem o texto jornalístico, 

acessamos ao perfil do autor-criador que organiza a enunciação da editoria. Isso 

significa dizer que o outro que povoa do texto jornalístico é introduzido com o 

acabamento estético que o autor-criador dá às suas personagens. Dessa perspectiva, a 

noção de distância torna-se crucial para a identificação desse autor-criador. Afinal, no 

acabamento estético das personagens encontramos o posicionamento enunciativo-
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dialógico, fato que nos revela o eixo axiológico a partir do qual dada produção 

discursiva é construída. Conforme aponta Bakhtin (1979/2003), essa disposição 

apassiva a personagem, assim como a parte é passiva em relação ao todo que a 

abrange e lhe dá acabamento (idem, p. 12). Essa passividade, entretanto, não deve ser 

entendida como estaticidade. A questão é: a personagem não pode contemplar o todo do 

autor-criador, ao passo que este, por conta de seu distanciamento da personagem e 

circunscrição numa temporalidade mais ampla, tem uma visão do todo da personagem e 

consegue lhe projetar acabamento. Citamos novamente a tradução da palavras de 

Bakhtin: 

Daí decorre imediatamente a fórmula geral da relação basilar 

esteticamente produtiva do autor com a personagem – relação de uma 

tensa distância do autor em relação a todos os elementos da 

personagem, de uma distância no espaço, no tempo, nos valores e nos 

sentidos, que permite acabar integralmente a personagem, difusa de 

dentro de si mesma e dispersa no mundo preestabelecido do 

conhecimento e no acontecimento aberto do ato ético, abarcar a ela e 

sua vida e completá-la até fazer dela um todo com os mesmos 

elementos que de certo modo são inacessíveis a ela mesma e nela 

mesma: com a plenitude da imagem externa, o fundo que está por trás 

dela, a sua relação com o acontecimento da morte e do futuro 

absoluto etc., justificá-la e acabá-la desconsiderando o sentido, as 

conquistas, o resultado e o êxito de sua própria vida orientada para o 

futuro.  Essa relação afasta a personagem de um acontecimento da 

existência único e singular que abrange a ela e ao autor-pessoa [...] 
(BAKHTIN, 1979/2003:12). 
 

O autor defende que personagem e autor-criador vivenciam temporalidades 

diferentes. Como o autor-pessoa não pode dar conta da grande temporalidade em que se 

insere, ou seja, não pode dar conta de seu nascimento e morte, de seu acabamento, não 

pode ter noção de seu todo, também a personagem não enxerga os limites da 

temporalidade em que se circunscreve. O autor-criador, não obstante, está distanciado 

da temporalidade que enquadra as personagens, fato que o autoriza a lhes imprimir 

acabamento. Isso significa dizer que a abordagem do texto jornalístico requer a 

diferenciação do autor-pessoa do autor-criador. Somente esse esclarecimento nos 

permitirá acessar o acabamento estético das personagens e, a partir daí, remontar o eixo 

axiológico estruturante da produção jornalística. Essa aproximação estética é o primeiro 

passo para a análise do ato ético. 
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A questão de autoria fica ainda mais complexa se considerarmos que as séries de 

reportagens estudadas, mesmo as que são assinadas por determinados jornalistas, não 

constituem nosso objeto a partir do contexto de produção e publicação original. É a 

partir da inscrição em um concurso que as séries são tomadas como corpus. Nesse 

contexto, as relações intersubjetivas se alteram, já que se tratam de enunciados 

deslocados para outra enunciação, e o acabamento editorial verbo-visualmente 

sintetizado na logo da empresa parece configurar marca autoral. 

Diante da complexidade instaurada no concurso jornalístico, diferenciar o dito – 

o enunciado, a série de reportagens propriamente ditas – do dizer – a enunciação, na 

esfera de publicação e na do concurso – auxilia no acesso aos movimentos de 

subjetivação. Recolhendo em uma proposta de nomenclatura os termos 

locutor/autor/autor-criado/autor-pessoa, de um lado, e interlocutor/ouvinte/ 

destinatário/representante médio/auditório, de outro, designações que circulam nas 

traduções de Voloshinov (1926/1976), Bakhtin/Voloshinov (1929/1999) e Bakhtin 

(1979/2003), propomos o desdobramento da relação intersubjetiva ternária da seguinte 

maneira: a figura do enunciador pode apontar para o sujeito marcado naquilo que está 

dito, no enunciado, o que chamamos locutor; ou para o princípio organizador da 

enunciação, que denominamos autor. Paralelamente, distinguimos na figura do co-

enunciador, o destinatário real, aquele que presencia a enunciação, e o destinatário 

pressuposto, que motiva a estrutura da enunciação e, portanto, provoca marcas no 

enunciado. 

Essa proposta de nomenclatura para a multiplicidade de elementos constituintes 

da relação ternária estruturante de qualquer enunciação/enunciado permite 

problematizar a questão da autoria das séries de reportagens, especialmente quando 

reformatadas e inscritas num concurso. 

Se pensarmos na produção de reportagens, identificamos uma série de pessoas 

empíricas cujas ações práticas corroboram a elaboração do documento final que é 

publicado por uma empresa de informação. Por mais que jornalistas específicos assinem 

a matéria e sejam fornecidos os créditos das fotografias presentes no produto final do 

texto, existe toda uma equipe de pessoas do mundo biossocial que atuaram na 

composição de toda a série: aqueles responsáveis pela diagramação, pela edição, pelos 

elementos publicitários presentes (ou ausentes) na página do jornal, aqueles que 
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decidiram quais fotografias incluir e quais excluir, que legenda atribuir, os que 

elaboraram os infográficos, ainda aqueles que impõem as coerções da editoria 

propriamente dita, entre outros. O produto jornalístico, embora frequentemente assinado 

por jornalistas específicos, não faz referência a todas as pessoas concretas que 

trabalham na constituição da produção discursiva. Entretanto, o fato é que o resultado 

final só configura uma série de reportagens porque é referendado por uma editoria que 

imprime sua marca ao produto final do trabalho de uma equipe. É essa inserção editorial 

que confere o estatuto de série de reportagem à matéria elaborada. 

Diante desse quadro, fica evidente a dificuldade de resumir a autoria de dada 

matéria à assinatura do jornalista (ou jornalistas) responsável pela redação do texto. 

Apesar de a Lei nº 5.250/67, a chamada Lei de Imprensa, ter desdobrado as 

responsabilidades em penal e civil, as prescrições legais ainda não sinalizam 

sensibilidade à efetiva complexidade que envolve a questão da autoria de uma matéria 

jornalística. Ao hierarquizar os responsáveis perante a lei pelas ações implicadas no 

texto da imprensa, comprometendo autor, diretor, redator chefe, respectivamente, a lei 

demonstra não estar atenta à participação de múltiplos indivíduos empíricos na 

produção textual, por um lado, e, por outro, revela uma cisão entre conteúdo, forma e 

material do texto jornalístico como se os crimes ou delitos pudessem ser recuperados a 

partir de um desses elementos isolado dos outros. Por ora, atenhamo-nos à questão da 

assinatura. Adiante abordaremos o problema do conteúdo, do material e da forma na 

construção de sentidos. 

Até aqui destacamos o caráter subjetivo inerente a dois participantes das 

relações ternárias constitutivas da enunciação: o locutor/autor e o destinatário e seus 

desdobramentos. Mas por que assumimos o objeto enunciativo como um terceiro sujeito 

enunciativo? Para responder a essa pergunta, tomamos a tese de Amorim (2004) que, 

apesar de versar sobre o texto na esfera das ciências humanas, muito contribui para a 

compreensão do modo como os participantes da enunciação jornalística se relacionam. 

De acordo com a autora, que também parte de um olhar dialógico, o texto nas 

ciências humanas organiza-se na sobreposição de dois planos enunciativos: o de campo 

e o da redação do texto científico. Na passagem de um para o outro, há uma inversão de 

posicionamentos dos sujeitos da enunciação, que a autora chama de dupla inversão. 

Esse dispositivo textual-discursivo desvela o modo como o autor se relaciona com os 
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demais sujeitos implicados na enunciação. No texto científico, o funcionamento das 

relações entre os sujeitos enunciativos é diferente daquele do quotidiano. A interação do 

autor é com o objeto, e o destinatário permanece como apreciador dessa interação. Se 

recuperarmos o nível dialogal da interação social (cf. seção 1.1), podemos descrever a 

interação na esfera científica como uma relação entre “eu-ele” apreciada pelo “tu”. 

Como no teatro, onde o público, muitas vezes, mesmo sendo o destinatário da peça, 

permanece assistindo ao espetáculo. Esse posicionamento é valorado e constitutivo da 

enunciação. A peça só é uma peça teatral, porque há um público que referenda o que se 

passa em cena. Essa é o primeiro nível da inversão enunciativa descrita por Dufour 

(1990). 

No âmbito das ciências humanas, a inversão não dá conta de descrever os 

movimentos que marcam as relações ternárias. Isso porque, nessas ciências, o objeto 

fala, o objeto é um sujeito produtor de textos com quem o autor interage. Afinal, como o 

próprio Bakhtin (1979/2003) já afirmava, interessa às ciências humanas o ser humano 

como produtor de textos; fora do discurso, o ser humano configura objeto de estudo da 

Anatomia, Biologia ou qualquer outra ciência natural. Visto como produtor de texto, é 

apropriado como objeto do discurso das ciências intituladas humanas e, por que não 

dizer, sociais. No texto em ciências humanas, então, o autor dialoga com o objeto e 

vice-versa, daí a dupla inversão (AMORIM, 2004). O reconhecimento desse fenômeno 

não quer dizer que entendemos que haja uma descaracterização das pessoas do discurso, 

dos sujeitos enunciativos. A dupla inversão não destitui o objeto de tal condição, logo, 

da condição de elemento de quem se fala. A questão está no fato de representá-lo como 

objeto apenas falado ou também falante (idem). A opção por uma ou outra 

representação enunciativo-discursiva mostra o posicionamento ético do autor da 

enunciação. 

De modo semelhante concebemos o texto jornalístico. Assim como o texto em 

ciências humanas, também o jornalístico busca, de certo modo, a verdade. Tendo se 

desenvolvido na modernidade e partilhado do funcionamento logos como a Ciência, o 

jornalismo também opera a partir do comprometimento com fatos observáveis e 

justificados nos limites da empiria; o mítico não determina nem justifica a enunciação 

nessa esfera, apesar de a forma discursiva narrativa participar da organização textual de 

notícias e reportagens, por exemplo. Essa influência configura um recurso metodológico 



 110 

construído na esfera jornalística, e não uma articulação com o saber mítico, como no 

funcionamento mythos. Como na Ciência, o método ocupa lugar de destaque no 

procedimento do jornalista. O tipo e a natureza do método distinguem a natureza do 

conhecimento produzido. 

Essa aparência híbrida do jornalismo se desfaz com o reconhecimento da base 

axiológica que o rege. A despeito da forma textual narrativa, o que se procura construir 

no jornalismo é significado, e não sentido (AMORIM, 2007). Isso porque a produção 

jornalística, diferente dos enunciados referendados pelo funcionamento mythos, não visa 

a construção de elos sociais, mas a representação discursiva da verdade (moderna). Por 

mais que possamos problematizar a natureza desse esforço em capturar o real em 

discurso, o texto jornalístico se orienta nessa direção monologizante, por assim dizer. 

Como no fragmento epígrafe deste capítulo, entendemos que o enunciado jornalístico 

aponta para o mundo, para o real e pretende representá-lo objetivamente, de modo a 

mitigar a possibilidade de alteração do “eu” pelo outro. Uma reportagem não se quer 

como um dos recortes da verdade, mas como a verdade narrada. A relação proposta com 

o “tu”, então, não é aquela do funcionamento mítico, no qual ao outro cabe interpretar e 

alterar os sentidos que se produzem, mas sim aquela do funcionamento logos, no qual o 

outro configura o pior dos interlocutores, que visa não interpretar, mas questionar o que 

se diz de modo a cercear a produção de sentidos, orientando uma produção de 

significado. 

Essas questões atravessam a produção e distribuição do texto jornalístico e estão 

consolidadas na situação de concurso, porque, nesse contexto, os valores que regem a 

produção compõem o objeto enunciativo. As marcas da relação do locutor com os 

destinatários e o modo como o objeto é representado, como apenas falado ou também 

falante, deixam de arquitetar a relação ternária estruturante da interação das séries de 

reportagens e assumem a posição de objeto do discurso. Em última análise, é o modo 

como essas relações intersubjetivas se dão que interessa às instituições promovedoras 

dos concursos, e a premiação referenda a postura identitária valorada na interação. 

Ainda dentro das discussões do Círculo, outra porta de acesso ao modo como se 

dão as relações ternárias é a maneira que o conteúdo, o material e a forma são 

articulados na enunciação. Recuperamos essa ponderação, basicamente, a partir de dois 

ensaios já tratados: “O problema do conteúdo, do material e da forma na crítica 
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literária” de Bakhtin e, novamente, “Discurso na vida e discurso na arte: sobre a poética 

sociológica” de autoria disputada com Voloshinov. Encontramos nesses textos uma 

reflexão articulada, crítica à cisão entre conteúdo, material e forma que corrobora o 

ponto de vista aqui já apresentado do todo. A interação entre esses três elementos diz 

respeito às relações ternárias inerentes ao enunciado uma vez que o conteúdo não está 

previamente localizado no subjetivismo individualista, nem no objetivismo abstrato, 

mas na interação entre os sujeitos. O conteúdo só se atualiza por meio de um material 

(ou materiais) organizado(s) numa forma. O sentido que daí apreendemos não está 

inscrito em nenhum desses elementos separadamente, mas resulta de sua articulação. 

Isso significa dizer que apenas a descrição material das reportagens impressas 

não nos leva a conhecer a orientação apreciativa nelas manifesta. É preciso atentar para 

os valores que estruturam as relações entre o conteúdo e sua forma artística; relações 

estas mediadas por uma técnica material. Entender que o enunciado jornalístico 

impresso é de natureza verbo-visual não explica por si só quais são os valores que tal 

enunciado mobiliza, referenda, refuta, transforma. Refletindo sobre a obra literária, 

Bakhtin (1975/1998) argumenta que uma abordagem estritamente linguística não dá 

acesso ao fenômeno artístico literário. Do material isoladamente, acessamos apenas 

propriedades constitutivas, mas para entender como tal material é valorado no horizonte 

social, é necessário olhar para além de suas propriedades constitutivas. O ponto-chave, 

está em entender que a forma molda um posicionamento, uma avaliação em relação 

àquilo que constitui o conteúdo de dada enunciação. É a relação manifesta na forma que 

inscreve a obra artística na sócio-história. Dessa maneira, a forma guarda uma relação 

direta com o conteúdo, e não com o material, embora não prescinda dele. 

Recuperando a comparação feita por Voloshinov (1926/1976), ilustramos essa 

discussão com a apreciação hipotética de um objeto dado, como um anel de ouro, por 

exemplo. Conhecer sua constituição físico-química não nos informa diretamente sobre 

seu valor mercadológico na sociedade. Certamente, qualquer valor sentimental também 

jamais seria recuperado pela análise das propriedades físicas. Para associar a ideia de 

preciosidade ao anel, precisamos conhecer a inscrição cultural do objeto, saber que 

aquele material físico-químico tem valor mercadológico e que, uma vez trabalhado, tem 

mais valor monetário agregado e assim por diante. De outra perspectiva, saber que 

consiste de um anel de casamento e que, por isso, tem valor afetivo para alguém, 
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implica ampliar o escopo de análise para além das propriedades constitutivas do anel. 

Em suma, o Círculo privilegia um ponto de vista que alcance sempre o plano sócio-

histórico e, dessa perspectiva, não podemos dissociar conteúdo, material e forma, 

porque na articulação deles está projetada a orientação apreciativa singular. 

Ainda nesse empenho argumentativo em favor de uma abordagem sociológica 

do fenômeno artístico-literário, Voloshinov (1926/1976) afirma que a forma de uma 

estátua é a forma de um corpo humano, por exemplo, e não a forma do mármore. Esse 

mesmo exemplo com força de argumento teórico apresentado também por Bakhtin no 

ensaio “o problema do conteúdo, do material e da forma na crítica literária” ilustra a 

diferença entre o material (o mármore, na escultura; as palavras, o verbal, na literatura), 

a forma (que remete ao conteúdo, e não ao material) e o conteúdo (que configura uma 

avaliação, uma postura valorada face àquilo que é tomado como objeto estético). 

Segundo o autor, as bases, as potencialidades estéticas consistem de um redimensionar 

das ações quotidianas. Desse modo, acessamos as relações ternárias que compõem uma 

instância de uso da linguagem, não importa se artística ou do dia-a-dia. O fenômeno 

enunciativo constrói-se na necessária inter-relação entre o material verbal, o conteúdo 

que manifesta um posicionamento diante daquilo que constitui o objeto da enunciação e 

a forma que traduz esse conteúdo. Não é possível acessá-lo prescindindo da imbricação 

daquilo que é de ordem verbal naquilo que é de ordem extralinguística. O extraverbal 

não influencia exteriormente uma enunciação verbal; o extralinguístico compõe com o 

verbal um único fenômeno enunciativo. 

Como Voloshinov (1926/1976) reconhece em seu texto, a obra poética não pode 

se valer tanto do contexto de produção do enunciado para construir sentido. Portanto, o 

texto literário é arquitetado por meio de mecanismos sócio-discursivos mais fortemente 

fundamentados no verbal. Ainda que mantidas as relações necessárias entre material, 

forma e conteúdo, os artifícios enunciativos precisam ser adequados à enunciação 

literária. Entendemos que uma enunciação mediada pela escrita, em especial aquela que 

demanda o processo de redação, edição, impressão e publicação, semelhante à 

enunciação literária de que trata Voloshinov (1926/1976), em geral, precisa lançar mão 

de mecanismos específicos para a construção de sentido, valendo-se 

preponderantemente do verbal, já que nela os componentes situacionais se camuflam 

nos recursos que o meio oferece. Nas reportagens premiadas, entendemos que esses 
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mecanismos se fundam na natureza do material que o constitui e, na situação de 

concurso, as relações daí estabelecidas são deslocadas para a condição de objeto do 

discurso. 

Assim, descrevemos o produto jornalístico como um enunciado verbo-visual 

arquitetado a partir da tarefa de compor em discurso uma realidade objetiva, coletar os 

discursos daqueles envolvidos na realidade reportada buscando acessar as múltiplas 

perspectivas que o fato reportado pode apresentar e, por fim, articular esses discursos de 

outrem na composição da série de reportagens. A equipe não produz uma matéria para 

dizer de si, e sim para dizer do outro e do que os outros dizem (de si e dos outros). O 

modo como a realidade biossocial e os discursos de outrem compõem a matéria define o 

lugar social marcado na enunciação jornalística. Para acessarmos a representação dessas 

atividades, pensemos sobre o funcionamento do discurso citado dentro do mesmo 

arcabouço teórico. 

A terceira parte da já mencionada obra Marxismo e filosofia da linguagem, 

intitulada “Para uma história das formas de enunciação nas construções sintáticas”, 

apresenta uma descrição de possibilidades de citar o discurso de outrem que nos permite 

identificar, analisar e interpretar como a palavra do outro convocada para dado 

enunciado funciona discursivamente. Essa abordagem, mais do que elencar formas de 

citação, demonstra como a apropriação da palavra de outrem implica um ato, que 

atualiza uma orientação apreciativa. 

O primeiro ponto distintivo da abordagem dialógica do discurso citado que 

Bakhtin/Voloshinov (1929/1999) apresentam está no modo de definir a citação. Além 

de reconhecer os mesmos mecanismos que os estudos tradicionais sobre o assunto, 

entendendo que o discurso citado consiste em incluir a fala/texto de outrem à sua 

fala/texto própria(o), a perspectiva assumida pelos autores defende que o que ocorre é a 

apropriação do enunciado de outrem. Dois elementos marcam essa abordagem. 

Primeiramente, o elemento citado não é unidade linguística, mas unidade da 

comunicação discursiva. Em segundo lugar, não ocorre apenas uma inclusão do 

enunciado de outrem, mas uma apropriação. A maneira como convocamos esse 

enunciado para compor o nosso traduzirá nossa orientação apreciativa em relação ao 

que citamos. Desse modo, mais que um fenômeno da língua, o discurso citado diz 
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respeito às relações dialógicas e, como definem os autores, configuram o fenômeno da 

reação da palavra à palavra (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1999:145). 

Apesar da ênfase no fato de a citação implicar a apropriação de outra unidade da 

cadeia comunicativa, os autores deixam claro que o processo de citação não constitui o 

mesmo movimento de diálogo que o enunciado. É verdade que ao nos apropriarmos do 

enunciado de outrem orientamo-nos apreciativamente em relação a ele da mesma 

maneira que o fazemos quando respondemos a ele. Não obstante, a coincidência cessa 

aí. Na citação, não convocamos um enunciado em resposta a ele; antes, apropriamo-nos 

dele para que componha aquilo que queremos enunciar. Não nos dispomos 

responsivamente em relação ao discurso citado, mas nos valemos da citação para 

organizar nossa resposta a outro enunciado. 

Considerando a preocupação dos autores com a materialidade verbal escrita do 

fenômeno da citação, entendemos seu cuidado em precisar que o discurso citado 

implicava movimentos sintáticos precisos. No âmbito da materialidade verbal, são as 

manifestações sintáticas que evidenciam o modo como essa reação da palavra à 

palavra se dá. Uso ou não de aspas, escolha do verbo dicendi, antecipação ou não do 

discurso citado, entre outros recursos linguístico-discursivos são as formas que o 

material verbal dispõe para atualizar determinado conteúdo. A escolha entre esses 

recursos apontam para maior ou menor contaminação do discurso citante por parte do 

citado. O que dizemos quando decidimos destacar com aspas e introduzir em nosso 

enunciado as palavras exatas do enunciado de outrem? Mais do que categorizar as 

formas de citação, como os estudos tradicionalmente fazem, destacando as formas de 

discurso direto, indireto ou indireto livre, por exemplo, a reação da palavra à palavra 

exige atenção aos sentidos construídos na relação entre material, forma e conteúdo. 

A citação tem uma importância preponderante no enunciado jornalístico, uma 

vez que apropriar-se do discurso de outrem configura uma das tarefas chave do 

profissional. A maneira de citar, incluindo a escolha da forma, o modo de dar os 

devidos créditos da citação, a maneira de designar o autor do enunciado citado, entre 

outros, apontam para o modo como a produção jornalística constrói seu objeto do 

discurso. O que ressaltamos, porém, é o fato de uma reportagem impressa não ser 

composta pela materialidade estritamente verbal. Como pensar, então, a questão da 

visualidade? 
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Partindo também de uma perspectiva dialógica, Chambat-Houillon e Wall 

(2004) afirmam que a citação coloca em interação os resultados de múltiplos atos 

linguageiros. Por que resultados de atos linguageiros? Porque o fenômeno da citação 

não implica apropriação de um elemento do mundo biossocial, da realidade dita objetiva 

para o interior do discurso citante; antes, consiste da apropriação de outros objetos do 

discurso. Isso está em sintonia com a definição de Bakhtin/Voloshinov (1929/1999:145) 

de citação como reação da palavra à palavra. Para que uma citação se configure como 

tal, é preciso que o elemento citado constitua uma instância discursiva. Assim, a 

organização de infográfico, por exemplo, com dados estatísticos sobre a situação de 

miséria na periferia de uma metrópole seria uma forma verbo-visual de citar. Os dados 

estatísticos, na condição de objeto de discurso governamental, talvez, são apropriados 

pelo texto noticioso não por aspas ou discurso indireto ou qualquer outra forma 

convencionalmente descrita. O infográfico pode funcionar como um modo de citar 

própria do texto jornalístico impresso. Quanto aos fotogramas, constituir-se-iam de 

citações? A apresentação de informação fotojornalisticamente instauraria um modo de 

citar ou seria um modo de representar a realidade objetiva, constituindo, portanto, 

objeto do discurso somente no texto jornalístico? Abrir o leque de recursos materiais 

para articular o discurso citado também traz desafios teórico-metodológicos para 

descrever os movimentos discursivos que a tecnologia favorece com cada avanço que 

permite uma inovação na relação conteúdo-material-forma. 

No âmbito desta investigação, a noção dialógica de enunciado traz uma série de 

possibilidades de análise e interpretação das relações ternárias entretecidas nas séries de 

reportagens premiadas. Concebidas como enunciados, as reportagens, mais do que pura 

materialidade textual, constituem ações discursivas. A ideia de ação deixa clara a 

presença de sujeitos e ressalta o não isolamento do produto jornalístico. A produção, 

publicação e premiação de uma série constituem atos éticos diferentes, embora 

mantenham relações dialógicas. Fossem meras formas, as reportagens apontariam para 

os mesmos significados em qualquer um desses atos. Na condição de enunciados, o 

deslocamento que cada ato implica rearranjar as relações ternárias mobilizadas para 

estruturar o fenômeno enunciativo. O movimento de recontextualização pode não alterar 

a forma do material verbo-visual em si, mas transforma natureza dos sujeitos implicados 

no enunciado, de modo que os sentidos produzidos pela forma modificam. 
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A perspectiva enunciativo-dialógica aporta para esta investigação uma dimensão 

que acessa a interface verbal e extraverbal, graças às relações que podemos resgatar a 

partir da noção expandida de diálogo, e não mais restrita à interação oral. Conforme 

afirma Marchezan (2006:128), o diálogo [...] é identificado na ação entre 

interlocutores, entre autor e leitor, entre autor e herói, entre heróis, entre diferentes 

sujeitos sociais que, em espaços e tempos diversos, tomam a palavra ou têm a palavra 

representada, ressignificada. Isso significa dizer que a noção de diálogo sustenta toda 

uma arquitetura discursiva, que fundamenta a existência e funcionamento da linguagem 

e organiza as relações sociais. Aqui vale a pena citar a ponderação de Brait (1997:98): 

Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem 

sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos 

que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É 

nesse sentido que podemos interpretar o dialogismo como o elemento 

que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. 

Por um outro lado, o dialogismo diz respeito às relações que se 

estabelecem entre o eu e o outro nos processos discursivos 

instaurados historicamente pelos sujeitos, que, por sua vez, 

instauram-se e são instaurados por esses discursos. 
 

Assim, entendemos que as propriedades do diálogo não se esgotam num 

conceito estéril, antes apontam as invariantes que modelam, embora não reifiquem nem 

engessem, o acontecimento linguístico-discursivo (MARCHEZAN, 2006). Tomando o 

diálogo do quotidiano como representação primária dos movimentos sócio-discursivos 

que instauram as relações sociais, compreendemos o fenômeno da comunicação humana 

como um continuum no qual nos inscrevemos ao tomarmos a palavra. Desse ponto de 

vista, o fenômeno da comunicação humana está além dos limites da materialidade 

estritamente verbal; constitui-se de elementos verbais e extraverbais que compõem o 

cenário não apenas situacional, mas sócio-histórico em que dada enunciação atualiza 

mais um elo na ininterrupta cadeia comunicativa. 

Diante desse esboço da concepção dialógico-enunciativa de linguagem, 

reiteramos que a análise das reportagens busca recuperar os mecanismos sócio-

discursivos que configuram o trabalho do jornalista para identificar como os processos 

de subjetivação são articulados de uma perspectiva ética no deslocamento para o 

contexto de concurso e premiação. Construído o objeto de estudo, passemos para a 

descrição dos procedimentos metodológicos e contexto de pesquisa. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 03 

Metodologia e contexto de pesquisa 

 

Devido ao caráter dinâmico dos fenômenos estudados e ao compromisso de uma 

abordagem sócio-histórica de investigação, que não se aliena das implicações 

discursivas de seu percurso, neste capítulo apresentamos o desenho de pesquisa, 

orientado pela teoria dialógica, por um lado, e pelo próprio objeto, por outro. 

Detalhamos a seleção do corpus e o contexto de pesquisa, delineamos o contexto 

enunciativo de premiação e pontuamos os procedimentos de descrição, análise e 

interpretação das relações intersubjetivas que organizam os concursos e os textos 

premiados. 

Conforme discutimos nos capítulos anteriores, a perspectiva dialógica, que 

define a comunicação humana como um fluxo contínuo de uma cadeia discursiva, 

permite olhar para a inscrição de reportagens em concursos especializados como um ato 

ético. Nessa condição, as matérias premiadas não configuram textos autônomos com 

sentidos imanentes e reiteráveis em qualquer situação, mas enunciados, cujos sentidos 

produzidos são indissociáveis do conjunto de atos que inscrevem tais enunciados no 

acontecimento sócio-histórico. Mais do que formas linguístico-imagéticas, os elementos 

da materialidade verbo-visual são tomados como índices de movimentos discursivos. 

Isso significa diz que essa postura teórica foca o nível do discurso e, por isso, não pré-

determina quais formas materiais são relevantes para responder à questão de pesquisa. 

As categorias de análise partem do plano enunciativo, e o objeto orienta sobre as formas 

verbo-visuais a serem consideradas. 

Nesta investigação, entendendo as reportagens premiadas como atos 

responsáveis circunscritos no projeto de O Dia de reconfigurar sua identidade 

institucional, averiguamos como os processos de subjetivação são articulados numa 
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esfera discursiva que privilegia a objetivação. O contexto de concurso, do ponto de vista 

em que nos situamos, rearranja as relações enunciativas empreendidas na produção 

jornalística de maneira que o trabalho dos profissionais passa a figurar como objeto do 

discurso, e não atividade empírica de uma equipe. O prescrito e o realizado constroem o 

que concebemos como situação de premiação, motivando a coordenação de dois eixos 

de análise. No primeiro, recuperamos os sentidos e valores que circulam entre os textos 

pré-figurativos do trabalho jornalístico a fim de compreender de que modo cada uma 

dessas facetas da prescrição contribui para nortear, cercear ou referendar o trabalho 

jornalístico. Para tanto, identificamos e descrevemos o modo como as noções de autoria 

e responsabilidade são mobilizadas nas reformulações da Lei de Imprensa, desde o 

decreto de D. Pedro I em 1823 até a lei nº 5.250/67, cujo texto integral regulamentou a 

liberdade de imprensa até 2008; no Código de Ética dos Jornalistas, no Manual de 

Redação O Dia e nas regras dos concursos especializados. 

No segundo eixo, analisamos séries de reportagens premiadas de O Dia, 

identificando e descrevendo como as relações intersubjetivas estruturantes dos 

enunciados se dão e a maneira como, na situação de concurso, configuram objeto do 

discurso. Rastreamos as marcas verbo-visuais do locutor, as projeções do destinatário e 

as formas de construção do objeto: como apenas falado ou também falante. Por fim, 

comparando os valores referendados nas relações ternárias com o perfil traçado nas 

normas de cada concurso, projetamos o desenho do autor desses enunciados e de sua 

constituição identitária. 

 

3.1 Delimitação do corpus de análise 

A tarefa de fazer recortes na ininterrupta cadeia comunicativa para compor um 

corpus de análise constitui um dos primeiros gestos de interpretação do fenômeno em 

foco. Diante disso, apontamos os critérios que orientaram o recorte do corpus de 

pesquisa. 

O projeto de transformação identitária do Dia começou na década de 1980, 

quando o jornalista Ary Carvalho, ao se tornar proprietário e presidente da empresa, 

mitiga o apelo sensacionalista que caracterizou o jornal desde sua fundação nos anos 

1950 e dá início à construção de uma identidade institucional de seriedade. As 

mudanças na editoria envolviam aspectos técnicos, de recursos humanos, 
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administrativos e de redação, mas não miravam outro público alvo. A despeito de 

qualquer alteração, o jornal mantém um projeto popular, evidenciado pelo preço da 

edição – R$1,20 durante a semana e R$ 2,50 nos finais de semana – e pelo foco em 

assuntos que envolvem as classes menos favorecidas, especial do Rio de Janeiro. O 

novo desenho da imagem institucional dizia respeito ao modo de a empresa se 

relacionar com o público, e a participação em concursos especializados começa a ser 

vista como importante estratégia de conquista de respeito e fidelidade. 

De fato, a premiação tem configurado um modo de referenda ao trabalho do 

jornalista e de valorização da editoria há algum tempo, sendo impossível ignorá-la para 

se manter na esfera da imprensa. Desde o final da década de 1940, com a criação do 

mais importante prêmio de jornalismo no Brasil – o Prêmio Esso de Jornalismo –, a 

situação de concurso passou a figurar um espaço de consolidação e/ou transformação de 

valores profissionais. A cultura de concursos e prêmios na esfera jornalística começou a 

atuar como diferencial na arena competitiva do meio, garantindo respeitabilidade entre 

os pares e perante o público leitor. A despeito do prêmio dado aos profissionais, o 

reconhecimento de trabalho bem feito contemplava tanto os jornalistas com trabalhos 

premiados quanto a empresa para a qual trabalhavam. Desse modo, instaurou-se a 

cultura de premiação na esfera jornalística que, do ponto de vista do qual nos 

colocamos, constitui uma arena na qual o trabalho da equipe de reportagem é objeto de 

análise. 

Instalado esse instrumento de validação na esfera jornalística, vemos nele uma 

oportunidade de acessar o parecer das empresas de informação participantes de 

competições especializadas sobre si mesmas. O ato de inscrever determinada matéria 

em um concurso traz o primeiro julgamento sobre o inscrito: o da própria editoria. 

Diferente do objetivo que orienta a publicação, a inscrição implica uma referenda da 

própria informação sobre o diferencial daquele produto dentre os demais que veicula. 

Em segunda instância, a premiação consolida essa apreciação favorável. 

Com isso, fazemos dois recortes: a) focamos as matérias inscritas em concurso 

por figurarem enunciados imbuídos de auto-avaliação positiva; b) restringimos o escopo 

de investigação àquelas premiadas, porque permitem resgatar também a referenda de 

uma banca examinadora, representante dos valores do funcionamento jornalístico. 

Assim, solicitamos a O Dia uma lista com os prêmios recebidos ao longo desse projeto 
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de reconstrução identitária institucional para delimitar o escopo desta investigação. 

Encontram-se no Anexo I os itens referentes à premiação jornalística stricto sensu até o 

ano de 2005, quando delimitamos o corpus de pesquisa. Os prêmios de marketing, 

vendas ou de qualquer outra natureza diferente da jornalística não foram elencados aqui. 

A listagem de prêmios dá o panorama do avanço de O Dia no processo de 

consolidação de uma imagem séria. Em 1988, 1989, 1991 e 1993 foi conquistado um 

prêmio em cada ano. Os três primeiros foram modalidades do Prêmio Esso, o que 

sinaliza a preocupação do jornal com o reconhecimento entre os pares de sua nova 

identidade. A partir de 1996, a editoria investe em maior quantidade de prêmios, sendo 

vencedora em competições reconhecidamente importantes no meio jornalístico e 

também em concursos de menor visibilidade. De qualquer maneira, o aumento do 

número de premiações evidencia, por um lado, o envolvimento de O Dia com a 

instituição “prêmio” confirmada na esfera e, por outro, a referenda do trabalho 

empreendido pela empresa. Outro fator importante a considerar é a não correspondência 

entre prêmios e venda. O plano de redefinição da imagem, embora comprometido com a 

perspectiva mercadológica, não buscava simplesmente vender mais. Em 1996, o jornal 

atinge o auge de tiragem, chegando a um milhão de exemplares, conforme dados 

fornecidos pela própria empresa. Atualmente, a despeito das distinções obtidas, o jornal 

atinge uma média de sessenta e quatro mil exemplares. Nem por isso deixa de continuar 

investindo numa identidade séria. O quadro 3.1A apresenta a quantidade de prêmios 

obtidos a cada ano até 2005: 

Quadro 3.1A 

Ano Quantidade de Prêmios 

1988 01 

1999 01 

1991 01 

1993 01 

1996 06 

1997 03 

1998 10 

1999 06 

2000 07 

2001 06 
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2002 13 

2003 17 

2004 18 

2005 12 

 

Esse painel quantitativo não revela dados significativos tanto pela quantidade, 

mas pelos sentidos mobilizados no crescente investimento institucional em concursos 

especializados. Diante disso, decidimos fazer um corte vertical, abrangendo um ano 

com múltiplas conquistas, para capturar um momento em que a editoria tenha sido 

reconhecida em variados contextos de enunciação para verificar as estabilidades e 

instabilidades da postura ética do jornal. Reduzimos o foco para o ano de 2004. 

Deixamos de fora do escopo as moções, menções honrosas e certificados e 

concentramo-nos nos prêmios propriamente ditos, o que reduziu para 14 o número de 

matérias vencedoras, como destacado no quadro 3.1B. 

Quadro 3.1B 

Instituição Premiadora Prêmio (detalhamento) 
Fundação Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu (Fenig) 

Troféu Dedé Portela pela cobertura do Carnaval de Nova Iguaçu 

UK section of Amnesty 
International 

Prêmio Global de Direitos Humanos Anistia Internacional com a 
série Escravos do Século 21 (começou em 16/11/2003), sobre 
exploração do trabalho escravo no país. 

Central Disque-Denúncia e do 
Movimento Rio de Combate ao 
Crime 

Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo pela reportagem 
Segunda Sem Lei,  da jornalista Márcia Brasil, que revelou o drama 
do taxista Sílvio Manoel Fernandes, 73 anos, torturado e morto por 
traficantes durante tumultos de rua em fevereiro do ano passado. 

Instituto Ayrton Senna Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, na categoria jornal, 
com a série Crise na Educação, de Karina Bottino, com 
colaboração de Marcelo Remígio e Viviane Barreto. As reportagens 
vitoriosas mostraram o caos no ensino público na rede estadual e 
denunciaram o novo conceito nos históricos escolares: S/P, de “Sem 
Professor”. (24.08, de 26 a 29.08.2003 e 31.08.2003). 

Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio anual na categoria cobertura noticiosa com a reportagem 
Segunda Sem Lei, da jornalista Márcia Brasil. 

Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais (IBCCRIM) 

Prêmio IBCCRIM de Jornalismo, nas categorias Prêmio Especial e 
Prêmio Jornalismo Impresso, pela série Nesta briga, o menor sai 

ferido de Marcelo Remígio. 
EMBRATEL em parceria com 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Município do 
Rio 

6º Prêmio Imprensa Embratel, na categoria Melhor Reportagem na 
Região Sudeste, com a série Filhos da Violência, de Priscylla 
Almawy (publicada dias 20.07.2003 ;17.08.2003; 29.08.2003; 
05.10.2003; 08.02.2004); 

Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip) 

Primeiro Prêmio Abecip de Jornalismo, na categoria Sistema 
Financeiro de Habitação, pela matéria Bancos facilitam casa 

própria (04.07.2004), de Christiane Campos e outras reportagens 
inscritas: 25.01.2004 (duas); 25.04.2004; 09.05.2004; 06.06.2004. 

Confederação Nacional de Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2004, com a série Transporte 
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Transportes Preferido: os pés, da repórter Viviane Barreto, com colaboração de 
Élcio Braga, Hélvio Lessa, Vanessa Assenof e Marcelo Remígio. 
(publicada dias 03.08; 04.08; 08.08; 09.08/2004) 

Movimento de Justiça e Direitos 
Humanos e pela Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional 
Rio Grande do Sul 

Prêmio Direitos Humanos Jornalismo com a série Ataque a 

helicóptero: reação, fuga e execução, das repórteres Adriana Cruz, 
Márcia Brasil e Priscylla Almawy (publicada a partir do dia 28 de 
setembro); 
 
Terceiro lugar na categoria Meio Ambiente com a matéria Aqui Jaz 

uma Praia, de Fabrício Marta (12 matérias publicadas partir de 12 
de junho). 

Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Urbana e 
Resíduos Especiais 

9º Prêmio Abrelpe com a série Aqui jaz uma praia, de Fabrício 
Marta. 

Case New Holland (CNH) 12º Prêmio CNH de Jornalismo Econômico, na categoria Especial 
Finanças com a reportagem Como ganhar com os juros, do repórter 
Lúcio Santos (publicada 19.09.2004) 

Petrolífera Esso Prêmio Esso de Fotografia, com a foto Ataque a helicóptero reação, 

fuga e execução, uma seqüência de imagens publicadas dia 28.09, 
tiradas de helicóptero da Polícia Civil, que registra os momentos em 
que dois rapazes são mantidos sob a mira de armas por policiais, 
pouco antes de aparecerem mortos e sendo carregados pelas 
escadarias do Morro da Providência. 

 

Dentre as conquistas nesse período, interessamo-nos por aquelas que 

contemplaram matérias produzidas por ou com a participação da editoria de política do 

jornal. Isso porque reconhecemos a política como uma arena de embates ideológicos, e 

a gestão de tensões éticas da esfera jornalística em enunciados cujo objeto é essa arena 

contribui para a compreensão do modo responsável de organizar as relações 

intersubjetivas que estruturam tais enunciados. Destacamos com sombreamento no 

quadro 3.1B acima os quatro prêmios que se encaixam nesse perfil. Como a UK section 

of Amnesty International não disponibilizou os critérios de avaliação da série premiada, 

desconsideramos esse prêmio. 

Assim, o corpus de análise compõe-se de três séries de reportagens produzidas 

pela editoria de política do Jornal O Dia ou com sua participação entre 2003 e 2004 e 

premiadas em 2004, conforme apontado no quadro 3.1C abaixo: 

Quadro 3.1C 

Série de Reportagens Instituição e Prêmio Publicação 

Crise da Educação 

(série de dez reportagens) 

Instituto Ayrton Senna 

Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo 

1º lugar: categoria jornal impresso 

Agosto de 2003 
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Nesta briga, o menor sai ferido 

(série de três reportagens) 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 

a) Principal prêmio de jornalismo; 

b) 1º lugar: categoria mídia impressa 

Março de 2004 

 

Transporte preferido: os pés 

(série de quatro reportagens) 

Confederação Nacional de Transportes 

1º lugar: categoria jornal impresso 

Agosto de 2004 

 

Para dialogar com essas séries de reportagens, convocamos os seguintes textos 

prescritivos: 

a) a Lei de Imprensa e suas reformulações: Decreto 0, de 22 de novembro de 

1823; Lei 0, de 20 de setembro de 1830; Lei 0, de 16 de dezembro de 1830; Decreto nº 

24.776, de 14 de julho de 1934; Lei nº 2.083, de 12 de novembro de 1953; Lei nº 5.250, 

de 09 de fevereiro de 1967; 

b) o Código de Ética dos Jornalistas, que veicula a voz organizadora da classe 

profissional;  

c) o manual de redação de O Dia, que traz a voz da empresa; 

d) as normas de participação dos concursos, que traduzem vozes da cultura 

organizacional do jornalismo sem vínculos, a priori, com a editoria premiada. 

Nesse eixo prescritivo, encontramos indícios das referendas daquilo considerado 

ético e responsável na esfera jornalística, articulada num núcleo de tensões construído 

historicamente, como evidenciam as diferentes perspectivas destacadas. 

 

3.2 Contexto de pesquisa 

3.2.1 A equipe de produção em O Dia  

A estrutura da equipe de trabalho no Dia não difere muita das demais empresas 

de informação. Há um quadro administrativo superior, composto pela figura dos 

diretores executivo e de produção, que efetivamente delibera as ações institucionais. 

Esse grupo restrito se localiza fisicamente num espaço delimitado por vidro de maneira 

que os diretores possam visualizar toda a equipe de trabalho e sejam por ela 

visualizados. A peculiaridade espacial do corpo diretivo motivou uma designação 

informal interna à empresa de aquário. Como dizem na própria redação: a última 

palavra no jornal é do aquário. 
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O acesso aos diretores na empresa é livre. Repórteres, fotógrafos, diagramadores 

etc. têm a possibilidade de consultarem a opinião do aquário sem restrições 

significativas, como ocorre em outras empresas. Isso, entretanto, não deve ser 

confundido com democratização na produção das matérias. O lugar enunciativo-

discursivo alocado para os jornalistas deve ser analisado, e não pressuposto a partir 

desse dado. Essa questão será discutida na seção 4.1.3 do próximo capítulo. Por ora, 

detemo-nos na descrição do espaço de redação do jornal. 

Antes de uma matéria chegar ao aquário, ela passa por um percurso que envolve 

múltiplos elementos. O plano de carreira do jornalista de redação é dividido em onze 

níveis: pauteiro; repórter trainee; repórter 1, 2 e 3; repórter especial 1, 2 e 3; redator; 

sub-editor e editor. Além do pessoal de redação, existem o departamento de pesquisa e 

as figuras do fotógrafo, do motorista, do diagramador. Todos esses são peças da 

engrenagem definida como Jornal O Dia, cuja marca dá acabamento estético ao 

enunciado impresso nas edições diárias. Os diferentes cargos com suas funções 

características moldam uma verdadeira linha de produção que organiza o produto final 

veiculado para o leitor. 

A figura do pauteiro não é essencial para a produção de uma matéria, uma vez 

que o repórter pode seguir sua própria pauta. De qualquer maneira, um texto tem início 

na pauta, a partir da qual são feitas as apurações, pesquisas, levantamentos, 

investigações. Os repórteres especiais se diferenciam dos repórteres propriamente ditos 

pelo tempo de carreira, que é valorizado salarialmente e confere maiores possibilidades 

de atuação na empresa. Os repórteres especiais têm mais chances de desenvolverem, por 

exemplo, as reportagens especiais, cujas coordenadas mais detalhadas e elaboradas 

implicam maior refinamento na pesquisa, envolvendo, por vezes, viagens etc. Essa 

hierarquia não é evidente para o leitor, já que diz respeito exclusivamente ao 

funcionamento da redação, e não traz, necessariamente, uma implicação para o produto 

disponibilizado nas edições. 

Trabalhando paralelamente com o pessoal de redação estão os fotógrafos, que 

capturam as imagens pertinentes à pauta; os diagramadores, que organizam a página do 

jornal, determinando o espaço para publicidade, texto verbal e imagem; e o motorista, 

que viabiliza o deslocamento da equipe. 
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A fragmentação da produção das matérias não se limita aos cargos. O jornal 

divide-se em editorias: de fotografia, de cidade, de política, de interior, de economia. O 

conjunto impresso nas páginas de uma edição é o resultado de atividades múltiplas 

coordenadas de diversos funcionários (indivíduos profissionais) e de diferentes editorias 

(grupos de trabalho). 

Assim, podemos sintetizar as etapas de produção de uma reportagem a partir dos 

profissionais que atuam no processo. O texto nasce na pauta, que mobiliza motorista, 

fotógrafo, departamento de pesquisa e repórter(es). Feita a apuração de informações, o 

texto verbal passa pela vista do redator. Após o tratamento do diagramador, o sub-editor 

(da editoria correspondente) avalia a proposta de página já com texto verbo-visual. Por 

fim, o editor dá o parecer, consultando o aquário. Essas múltiplas personagens que 

elaboram o enunciado singular que circula na edição compõem a equipe de trabalho. 

 

3.2.2 Os concursos 

3.2.2.1 Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo 

Segundo as informações disponibilizadas no sítio da instituição1, o Instituto 

Ayrton Senna (IAS, daqui por diante) é uma Organização Não-Governamental, fundada 

em 1994, a partir da preocupação da família Senna com o desenvolvimento integral de 

crianças e jovens vítimas das desigualdades e injustiças sociais. A ONG presidida por 

Viviane Senna tem, desde sua fundação, trabalhado com empresas, governos, 

instituições de ensino e outras ONGs na tentativa de garantir qualidade de vida às 

pessoas, o que inclui longevidade, acesso à educação e aos recursos econômicos. Assim, 

o IAS entende que o que uma pessoa se torna ao longo da vida é resultado das 

oportunidades que teve e das escolhas que fez. Além do acesso às oportunidades, as 

pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas. 

Com esse compromisso assistencialista, o IAS desenvolveu algumas estratégias 

de mobilização social que visam, principalmente, a construção de conhecimento e 

tecnologias de ponta em desenvolvimento humano, para serem disponibilizados a outros 

atores sociais e, assim, a ampliar as oportunidades oferecidas às novas gerações. Dentre 

as estratégias, ressaltamos duas: o GP Ayrton Senna de Jornalismo e a Biblioteca 

                                                 
1 Disponível em: http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna. Acesso em 18 outubro 2005. 
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Instituto Ayrton Senna. Tanto uma quanto outra sinaliza a preocupação do IAS com a 

divulgação de conhecimento. 

A Biblioteca IAS, criada em parceria com a editora Saraiva, busca disponibilizar 

a outros atores sociais conhecimento e práticas desenvolvidas ao longo de toda a 

atuação do IAS para que possam atuar na assistência a jovens e crianças menos 

favorecidas com tecnologias sociais de ponta. Percebemos, então, não uma mera 

preocupação assistencialista, mas um comprometimento com a divulgação de ações 

relevantes àquilo que o IAS entende por desenvolvimento humano. 

O GP Ayrton Senna de Jornalismo lançado em 21 de março de 1997 tem o 

intuito de reconhecer e estimular repórteres, fotógrafos, editores de jornais, revistas, 

rádios e televisão, enfim, as equipes de reportagem a abordarem temas relevantes para o 

desenvolvimento humano infanto-juvenil. Entendemos que também esta estratégia 

prima pela divulgação de temas centrais para o IAS, o que aponta um traço marcante da 

instituição: a circulação de conhecimento que promova melhores oportunidades e poder 

de escolha para aqueles que sofrem com os desajustes sociais. Isso significa dizer que o 

IAS bem como o GP Ayrton Senna de Jornalismo sinalizam uma circunscrição 

ideológica voltada para emancipação de minorias sociais. 

Esse prêmio foi anual desde seu lançamento e, a partir de 2004, passou a ser 

bienal, tendo sua oitava edição ocorrido em maio de 2006. Assim como outros 

concursos, conta com a avaliação de uma Comissão Julgadora formada por membros de 

diferentes organizações do jornalismo brasileiro (Aner, Abert, Fenaj e ANJ), 

representantes de veículos de comunicação e de organizações voltadas para o 

Desenvolvimento Humano de crianças e adolescentes, jornalistas de expressão nacional, 

além da presidente do IAS. 

As categorias avaliadas na oitava edição do concurso, que premiou a série Crise 

da Educação, são: destaque editor, destaque veículo, fotojornalismo, jornal, jornalismo 

econômico, jornalismo político, mídia jovem e infantil, rádio, revista e televisão. 

 

3.2.2.2 Prêmio de Jornalismo IBCCRIM 

De acordo com as informações disponibilizadas no sítio do Instituto2, fundado 

em 1992, o IBCCRIM também é uma Organização Não-Governamental sem fins 

                                                 
2 Disponível em: http://www.ibccrim.org.br. Acesso em: 22 outubro 2005. 
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lucrativos. Voltado para a defesa dos direitos humanos, dos direitos das minorias e 

marginalizados e preocupado com os princípios do Estado Democrático de Direito, o 

Instituto apresenta um apelo ideológico bem marcado. A discussão das questões sociais 

e a denúncia das injustiças e desigualdades sinalizam um posicionamento político 

aparentemente não legitimador. 

Assim como o IAS, o IBCCRIM tem preocupação com a divulgação de 

conhecimento que contribua para a qualidade de vida dos que são vítimas das 

desigualdades sociais. Dentre as várias estratégias do Instituto para atingir seu objetivo 

de garantir dignidade à pessoa humana por meio de um Direito Penal de intervenção 

mínima, destacamos a Biblioteca, os convênios científicos e o intercâmbio de 

publicações e o prêmio de jornalismo. Este, lançado em 2003 não tem sido mais 

realizado. Entretanto, tomamos a reportagem duplamente premiada em sua segunda 

edição, no ano de 2004. 

O Prêmio IBCCRIM de Jornalismo visava prestigiar o trabalho dos jornalistas 

na apuração e divulgação de informações relevantes para a redução das injustiças 

sociais. O foco do prêmio eram especificamente reportagens da mídia impressa e 

eletrônica que tratassem de aspectos sociais relacionados à criminalidade e à defesa da 

cidadania, integridade do cidadão e defesa dos direitos humanos. As categorias 

avaliadas foram: telejornalismo, rádio-jornalismo, imprensa escrita, direitos humanos, 

fotografia e geral (incluindo todas as categorias). A série Nesta briga, o menor sai 

ferido recebeu o prêmio da categoria de imprensa escrita e o geral. 

 

3.2.2.3 Prêmio CNT de Jornalismo 

A Confederação Nacional de Transportes (CNT), fundada em 1954, é uma 

entidade sindical, sem fins lucrativos. Uma confederação é uma associação sindical de 

grau superior que reúne pelo menos três federações; uma federação, por sua vez, é uma 

associação sindical que reúne ao menos cinco sindicatos representativos de atividades 

ou profissões idênticas, similares ou conexas. Já um sindicato é associação prevista na 

legislação brasileira para representação de categoria profissional ou econômica. A CNT, 

portanto, configura uma instituição sindical de grau máximo no Brasil no ramo de 

transportes e tem como objetivo, conforme as informações disponibilizadas no seu 
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próprio sítio3, promover o desenvolvimento e a defesa dos transportadores e do setor de 

transporte. Dentre suas várias atuações, destacamos o Prêmio CNT de Jornalismo. 

Criado em 1994, o prêmio tem como meta reconhecer os trabalhos jornalísticos 

que destacam o papel fundamental do transporte no desenvolvimento econômico, social, 

político e cultural do Brasil e que versam sobre diferentes aspectos ligados ao tema e 

apontam tanto os problemas quanto as soluções para o setor de transportes. 

Mais esta premiação privilegia a denúncia social e, portanto, também articula 

posicionamento ideológico bem marcado. Essa postura, entretanto, não desmerece o 

valor de trabalhos jornalísticos sérios, pelo contrário, vem referendar processos e 

produtos de subjetivação com uma abordagem responsável diante dos pontos de conflito 

da sociedade. As categorias premiadas na décima edição do concurso da CNT foram: 

mídia impressa, fotografia, televisão, rádio e mídia internet. 

 

3.3 Coleta de dados 

Os dados foram coletados a partir de seis procedimentos: a) cópias digitais das 

reportagens que compõem as séries selecionadas; b) manual de redação da editoria O 

Dia; c) cópia das reformulações da Lei de Imprensa desde o decreto baixado por D. 

Pedro I em 1823 até a Lei vigente em 2004, disponíveis no sítio do Senado Federal4; d) 

cópia do Código de Ética do Jornalista, disponível na página da internet do Sindicato da 

Classe no Rio de Janeiro5 e na da Federação Nacional de Jornalismo6; e) cópias das 

normas dos concursos disponíveis na página da internet das instituições premiadoras7 

ou por elas cedidas; e f) entrevistas semi-estruturadas com um membro da equipe que 

participou da produção das três séries analisadas. 

 

3.4 Método de análise dos dados 

Seguimos o seguinte percurso de análise: 

I – leitura global dos textos para levantamento das categorias de análise. Numa 

primeira abordagem do objeto, as lentes teóricas orientam a escolha das categorias 

                                                 
3 Disponível em: http://www.cnt.org.br. Acesso em: 22 outubro 2005. 
4 Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 26 fevereiro 2009. 
5 Disponível em: http://www.jornalistas.org.br. Acesso em: 04 abril 2006. 
6 Disponível em: http://www.fenaj.org.br. Acesso em: 04 abril 2006. 
7 Disponível em: http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna (Instituto Ayrton Senna); 
http://www.ibccrim.org.br (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais); http://www.cnt.org.br 
(Confederação Nacional de Transportes). Acesso em 18 e 22 outubro 2005. 
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discursivas de autoria e sujeitos enunciativos (cf. capítulo 2), que mobilizam diferentes 

formas materiais a serem identificadas no objeto, e não pré-estabelecidas pela teoria 

nem pelo método de análise; 

A) Eixo do prescrito: 

A.1) rastreamento das noções de responsabilidade e autoria na Lei de 

Imprensa em suas diferentes reformulações, desde o primeiro decreto baixado por D. 

Pedro I em 1823 até a lei nº 5.250/67, por meio da análise do contexto de produção das 

leis e da organização dos textos legais. Para verificar os movimentos discursivos na 

legislação, comparamos os seguintes elementos constituintes do enunciado jurídico: a 

natureza do texto – decreto ou lei – e sua redação – parte preliminar, normativa e final; 

A.2) identificação das mesmas noções de responsabilidade e autoria no 

Código de Ética dos Jornalistas também a partir da análise do contexto de produção e 

divulgação e de sua disposição textual. As formulações deônticas configuram 

importante chave de percepção do modo como a classe desenha a responsabilidade 

profissional; 

A.3) descrição das relações intersubjetivas empreendidas no Manual de 

Redação O Dia e análise do lugar enunciativo-discursivo daqueles que compõem as 

matérias jornalísticas para ponderar sobre a possibilidade de assinatura discursiva dos 

enunciados veiculados pela empresa de informação. Identificamos as marcas verbo-

visuais do locutor e do destinatário para descrever a maneira como a editoria 

compreende a autoria das matérias que veicula; 

A.4) identificação da representação dos sujeitos enunciativos do texto 

jornalístico nas normas dos três concursos. Pontuamos as maneiras como os 

regulamentos revelam concepções de autoria e locutor e os modos como concebem o 

objeto jornalístico para analisar as relações intersubjetivas ali pré-figuradas. 

B) Eixo do realizado: 

B.1) identificação e descrição das marcas dos sujeitos enunciativos nas séries 

de reportagens. Procuramos os índices do locutor e do destinatário nas formas verbo-

visuais, tais como as manifestações dêiticas, a composição fotojornalística, a 

organização de infográficos, articulação de títulos e sub-títulos, entre outros, e 

descrevemos o modo de construção do objeto enunciativo para interpretar sua 

implicação discursiva, isto é, identificamos o modo como o objeto é tratado no 
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enunciado e analisamos a natureza de sua constituição como apenas falado ou também 

falante; 

B.2) identificação e descrição da representação do objeto do discurso de cada 

série de reportagens, considerando o contexto de concurso e premiação, que envolve o 

de produção e publicação, a partir da análise do modo de apresentação das personagens 

envolvidas na trama narrativa das reportagens. Analisamos as escolhas lexicais e 

sintáticas para sua apresentação e descrição tanto no corpo da reportagem quanto nas 

legendas fotojornalísticas, o tipo de fotografia utilizada para mostrá-las e o modo de 

citar suas falas. 

II – interpretação da relação entre os aspectos identificados no eixo do prescrito 

e no do realizado para demonstrar como os processos de subjetivação nas séries de 

reportagens se organizam e desenham o perfil editorial. As invariantes na maneira de 

construir o objeto enunciativo-discursivo nas diferentes situações de premiação apontam 

para a singularidade na gestão das tensões éticas da esfera jornalística que consolida a 

identidade da editoria como legitimadora, de resistência ou de projeto, de acordo com a 

adesão, rearranjo ou desacordo com o funcionamento cultural (cf. capítulo 1). 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 04 

Processos de subjetivação e autoria na reconfiguração identitária do jornal O Dia: 

tensões éticas da prescrição à premiação de reportagens 

 

Para compreender, a partir de uma perspectiva ética, como os processos de 

subjetivação se organizam nos textos jornalísticos do jornal O Dia submetidos a 

concursos e premiados no momento em que a editoria buscava construir uma imagem 

institucional de seriedade, detalhamos o modo como entendemos a relação entre os 

processos de subjetivação e o funcionamento cultural no qual o jornalismo se constituiu 

e se desenvolveu como esfera discursiva e destacamos nossa concepção da produção 

jornalística como enunciado institucional. Neste capítulo, debruçamo-nos sobre as 

diferentes reformulações de textos prescritivos que constroem a tensão ética na 

imprensa e sobre as premiações de três séries de reportagens do jornal O Dia que 

compõem nosso corpus de análise a fim de responder à inquietação que orienta esta 

investigação. 

Para dar conta da questão principal que motiva o estudo, retomamos o 

desdobramento sugerido como percurso de análise. Assim, responderemos: 

a) Que espaços os textos prescritivos do trabalho jornalístico abrem para as 

posições enunciativas no meio impresso, dentro de uma esfera discursiva 

construída a partir da noção moderna de verdade em direção à objetivação? 

b) O que as marcas de posicionamentos enunciativos nas séries de reportagens 

selecionadas revelam dos processos de subjetivação implicados nos enunciados 

da editoria que circulam nos concursos? 

c) Quais os posicionamentos ideológicos referendados nas situações de premiação? 

Entendendo que tanto o eixo dos textos prescritivos quanto o das séries de 

reportagens constituem, a partir das tensões éticas que deflagram, a situação de 



 132  

enunciação institucional que investigamos, destacamos a questão da responsabilidade 

como elemento que marca o caráter ético inerente ao ponto aqui levantado. Assim, 

propomos duas etapas de discussão e análise do corpus. Na primeira, abordamos a 

construção da noção de responsabilidade nos textos jornalísticos ao longo do que se 

prescreveu para a imprensa em quatro planos: 

1. a prescrição nos termos da lei no Brasil, desde o primeiro decreto de D. Pedro I 

em 1823 até a Lei nº 5.250/67, que ainda regia a imprensa na ocasião em que as 

séries aqui estudadas foram publicadas e premiadas; 

2. a prescrição nos termos da classe profissional, com a criação do Código de Ética 

dos Jornalistas no Brasil em 1987; 

3. a prescrição da editoria O Dia para o trabalho jornalístico com a elaboração de 

um manual de redação do jornal; 

4. o trabalho jornalístico abordado a partir das regras dos três concursos em que as 

séries aqui analisadas foram premiadas.  

Nesses quatro planos do eixo prescritivo do trabalho jornalístico, rastreamos 

especificamente aquilo que pré-figura a prática profissional, e não normatizações 

técnicas propriamente ditas. Abordar tais documentos como pré-figurativos possibilita 

identificar os lugares enunciativos reconhecidos na prescrição jornalística e os valores 

estruturantes das relações de alteridade nessa esfera. Além disso, as diferentes 

perspectivas da prescrição favorecem a descrição das fronteiras éticas próprias da 

imprensa. Assim, na primeira etapa de análise respondemos a questão a) destacada e 

apresentamos uma resposta parcial para a indagação c). 

Na segunda etapa, focamos as três séries de reportagem na situação de 

premiação. Nesse contexto, as relações intersubjetivas entretecidas são rearranjadas de 

modo que aquilo que, na esfera de produção, configura o trabalho das equipes passa a 

ocupar o lugar e a função de objeto do discurso. O recorte de três diferentes situações de 

premiação permite rastrear os movimentos discursivos institucionais no processo de 

reconstrução identitária e identificar a tendência da editoria no modo de gerir as tensões 

éticas jornalísticas. Desse modo, demonstramos como o objeto enunciativo é construído 

nos textos inscritos e premiados nos concursos para responder à questão b) e 

complementar a resposta parcialmente apresentada à questão c). 
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4.1 As responsabilidades prescritas para o jornalismo impresso e os 

sujeitos autorizados a falar no texto 

Dada a complexidade envolvida, nos dias de hoje, na produção de um texto 

jornalístico impresso, que pode mobilizar, entre outros, pauteiro, repórteres, fotógrafos, 

diagramadores, editores, revisores e diretores, a discussão em torno da autoria de uma 

matéria veiculada por uma empresa jornalística e das responsabilidades nela implicadas 

não é de fácil resolução. Como medir a contribuição de cada elemento essencial para a 

construção de uma matéria? A despeito de ser assinada empiricamente ou não, até que 

medida o nome de um jornalista (ou jornalistas) dá conta dos sentidos postos em 

circulação por um enunciado verbo-visual que, via de regra, é emoldurado por uma 

assinatura editorial?  

A despeito do aspecto intricado da autoria na imprensa, a questão da 

responsabilidade jornalística, longe de cair num relativismo, tem direcionamentos 

precisos nos textos prescritivos do jornalismo. O estatuto dessa responsabilidade – ou 

responsabilidades, como veremos adiante – não está dado espontaneamente na 

atualidade, mas tem sua base construída num longo percurso iniciado, na realidade da 

imprensa brasileira, com o Decreto de D. Pedro I em 22 de novembro de 1823 

(BRASIL. Decreto 0, de 22 de novembro de 1823. Manda executar provisoriamente o 

projeto da lei da Assembléia Constituinte sobre liberdade de imprensa 1). A trajetória do 

modo como o fazer jornalístico é representado nas reformulações de sua prescrição no 

Brasil revela como o funcionamento da imprensa se dá entre fronteiras marcadas por 

variadas tensões éticas. 

Por um lado, a legislação aponta para o modo como o sistema político encarava 

e geria a atuação da imprensa na ordem social, criando uma tensão entre poder 

instituído e imprensa. Por outro, a elaboração de um Código de Ética da categoria de 

jornalista mostra a configuração de outra faceta na arena de conflitos: a tensão entre o 

poder instituído e a classe de jornalistas. A realidade empresarial, nesta investigação 

limitada à editoria O Dia, se apresenta como mais um ponto nesse eixo de tensão e, por 

fim, cada concurso especializado instaura um contexto de interação no qual uma 

instituição alheia às editorias avalia a gestão desses conflitos inerentes à esfera 

                                                 
1 O título e a numeração das leis e decretos mudaram desde o século XIX. Fazemos referência aos textos 
legais de acordo com o que está digitalizado e disponível no sítio do Senado Federal. Para maiores 
detalhes, conferir webgrafia. 
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jornalística. Essas várias perspectivas dentro do eixo prescritivo do trabalho jornalístico 

implicam diversos modos de conceber e compreender a questão da autoria e, por 

conseguinte, da construção de sentidos na imprensa. Para nós, interessa observar a 

construção histórica das responsabilidades no dizer e fazer na imprensa para identificar 

que espaços enunciativo-discursivos são abertos a partir delas. Vejamos, então, como 

cada um desses elementos do eixo prescritivo do trabalho jornalístico desenha as 

responsabilidades implicadas na imprensa.  

 

4.1.1 Das responsabilidades prescritas nas reformulações da Lei de 

Imprensa 

Para o contexto brasileiro, um dos movimentos sócio-discursivos iniciais que 

marcam o início da prescrição da imprensa é o decreto de D. Pedro I de 1823 (BRASIL. 

Decreto 0, de 22 de novembro de 1823. Manda executar provisoriamente o projeto da 

lei da Assembléia Constituinte sobre liberdade de imprensa). A primeira particularidade 

que merece destaque é o fato de não ter sido promulgada uma lei, e sim baixado um 

decreto. O que isso nos diz? 

Um decreto diferencia-se de uma lei por partir do poder executivo, e não do 

legislativo. O primeiro texto que regulamenta a imprensa no Brasil constitui uma 

demanda do Imperador, ou seja, do poder executivo, e não da ação ordinária do poder 

legislativo. Assinado pelo então Ministro dos Negócios do Império do Brasil, João 

Severiano Maciel da Costa, e com a rubrica de Sua Majestade Imperial, o decreto foi 

baixado dez dias após o Imperador dissolver a Assembleia Constituinte, por estar 

insatisfeito com a redução do poder imperial pretendida pelos constituintes (NUNES, 

2003). O decreto que regulamenta a liberdade de imprensa, portanto, foi editado num 

contexto político em que o Imperador buscava cercear o poder legislativo para manter o 

seu próprio. Para entender as bases sociais que sustentam o texto legal, detenhamo-nos 

na observação de alguns princípios das técnicas de redação jurídica – a legística. 

Um texto jurídico divide-se, de modo geral, em três grandes partes: a preliminar, 

a normativa e a final. A parte preliminar engloba, entre outros fatores: a) a epígrafe, que 

consiste da identificação numérica singular da lei; b) a ementa, que discrimina o objeto 

da lei, seu tema principal e finalidade; c) preâmbulo, que indica o órgão ou instituição 
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competente para a prática do ato e sua base legal e no qual deve conter o nome da 

autoridade, seu cargo e atribuição legal para promulgar tal lei. 

A parte normativa constitui o corpo da lei e apresenta a matéria do objeto 

legislativo, bem como as disposições legais que inovam a ordem jurídica. É organizada 

em artigos, que podem se subdividir em parágrafos e incisos. Estes, por sua vez, podem 

se subdividir em alíneas e itens. Os artigos configuram a unidade básica de apresentação 

de assuntos no texto normativo, e os parágrafos e incisos, a disposição secundária de um 

artigo e têm como finalidade explicar ou modificar o enunciado principal. A princípio, 

cada artigo deve tratar de um único assunto; exceções e complementações devem ser 

discriminadas em parágrafos ou incisos. Por fim, as alíneas constituem o desdobramento 

dos incisos e dos parágrafos e, geralmente, apresentam enumerações que os detalham. 

Os textos legais mais elaborados podem ser organizados com diferentes 

agrupamentos dos artigos, distribuídos em seções, capítulos, títulos e livros. As seções 

seriam o conjunto de artigos que versam sobre um mesmo tema; os capítulos, um 

conjunto de seções; os títulos, de capítulos; os livros, muito utilizados na legislação 

codificada, um conjunto de títulos. 

Assim, identificamos no decreto de 22 de novembro de 1823 uma redação 

simplificada da parte normativa, constituída de quarenta e seis artigos, sem qualquer 

discriminação ou detalhamento de parágrafos ou incisos. A parte preliminar, entretanto, 

apresenta um detalhamento não comum nos textos contemporâneos. A epígrafe sinaliza 

a natureza do ato, que se trata de um decreto. A ementa ratifica a ação do poder 

executivo que manda executar o projeto de lei sobre a liberdade de imprensa, e o 

preâmbulo traz a característica mais marcante desse texto. Além da identificação do 

órgão competente pelo ato – a Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império 

– e da autoridade que o assina – João Severiano Maciel da Costa, Ministro dos 

Negócios do Império do Brasil –, o preâmbulo apresenta um longo texto que versa sobre 

as considerações sociais e políticas que supostamente justificam a promulgação do 

decreto. Citamos alguns trechos do preâmbulo que merecem destaque: 

Considerando que, assim como a liberdade da imprensa é um dos 

mais firmes sustentáculos dos Governos Constitucionaes, também o 

abuso della os leva ao abysmo da guerra civil, e da anarchia, como 

acaba agora mesmo de mostrar uma tão funesta, como dolorosa 

experiência: E sendo de absoluta necessidade empregar já um 

prompto, e efficaz remédio, que tire aos inimigos da Independência 
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deste Império toda a esperança de verem renovadas as scenas, que 

quasi o levaram a borda do precipício, marcando justas barreiras a 

essa liberdade de imprensa, que longe de offenderem o direito, que 

tem todo cidadão, de comunicar livremente suas opiniões, e idéas, 

sirvam sómente de dirigil-o para o bem, e interesse geral do Estado, 

único fim das sociedades políticas (BRASIL. Decreto 0, de 22 de 
novembro de 1823). 

 

A peculiaridade desse preâmbulo evidencia o eixo de valor que estrutura o texto 

da lei. Com a crise vivida pela monarquia, o texto assume um ponto de vista defensivo, 

que visa salvaguardar garantias de um funcionamento político e cultural em decadência 

ou, pelo menos, em profundas transformações. Na primeira frase do preâmbulo, 

encontramos uma referência específica à influência da imprensa na ordem social 

estabelecida na época e, diante do reconhecimento do escopo de sua ação efetiva, o 

poder executivo procura legislar a fim de moldá-la como instrumento de seu interesse. 

O decreto, portanto, visa a manutenção do poder imperial tal como já estabelecido. 

Antes de uma preocupação com a liberdade de imprensa, há um objetivo político 

preciso manifesto na própria justificativa da lei. Dirigir o uso da imprensa para o bem e 

interesse do Estado (idem) significava garantir os valores referendados pelo Imperador 

e o sistema em que se enquadra, e não os valores republicanos que se consolidavam. Por 

isso, não é de se estranhar que nos dez primeiros dos quarenta e seis artigos que 

constituem o texto do decreto estejam protegidas a religião professada pelo Imperador e 

a forma de governo monárquico. Em contrapartida, os dois primeiros garantem a 

liberdade de expressão sem nenhum tipo de censura. 

Dessa perspectiva áulica, no artigo 16, encontramos discriminada a questão da 

responsabilidade sobre o impresso: 

XVI. Pelo abuso, em qual destes casos será responsável o autor, ou o 

traductor, quando, ou não constar quem estes sejam, ou contando, si se 

verificar que residem fora do Império, cahirá a responsabilidade sobre 

o impressor; e pelos abusos commettidos nos escriptos impressos em 

paizes estrangeiros responderão os que os publicarem, ou venderem 

neste Império (ibidem). 
 

A trama da responsabilidade parece ter início na pessoa que redige o impresso. 

Entretanto, o decreto atribuía também ao ato de imprimir uma responsabilidade. Já no 

artigo 3º, ficava expressa a obrigatoriedade de constar em todo impresso o nome do 

impressor, o lugar e o ano de impressão, havendo penas previstas para quem infringisse 
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a lei e também para quem comprasse exemplares infratores desse artigo. Assim, o 

impressor tendia a estar sempre identificado, de modo que, assinado empiricamente o 

texto ou não, alguém responderia pelo impresso. A primeira pessoa a responder por 

qualquer ato considerado abusivo de acordo com o decreto era aquela que tivesse 

assinado o texto e, em seguida, quem o tivesse imprimido e, por fim, quem o tivesse 

comercializado. Dadas as circunstâncias em que o decreto foi baixado, é coerente que o 

suposto abuso da liberdade de imprensa nessa ocasião tenha sido tratado como crime e, 

portanto, implicasse a responsabilidade criminal sobre o impresso. Esse tom valorativo 

projetado no texto do decreto seria mantido até a última reformulação da lei de 

imprensa, cuja trajetória vale a pena pontuar. 

Ainda no período do Império, é promulgada uma lei que, entre outras mudanças, 

trata tanto do material verbal impresso quanto das gravuras. Aqui está sinalizada uma 

sensibilidade quanto à natureza verbo-visual do enunciado jornalístico impresso. O 

artigo 179, parágrafo 4º da Constituição de 1824 garantia liberdade a todos para 

comunicarem pensamentos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, 

excetuando os casos detalhados pela lei, que seria promulgada em 20 de setembro de 

1830 (BRASIL. Lei 0, de 20 de setembro de 1830. Sobre o abuso da liberdade da 

imprensa). 

Naquele momento, a técnica legislativa já havia sido refinada, e a lei que trata do 

abuso da liberdade da imprensa de 20 de setembro de 1830 já apresenta uma 

organização formal textual mais detalhada que a anterior. A epígrafe sinaliza o caráter 

de lei, e não decreto, e a ementa é concisa: sobre o abuso da liberdade da imprensa 

(BRASIL. Lei 0, de 20 de setembro de 1830). O preâmbulo novamente sinaliza o 

referencial axiológico do texto: D. Pedro, por Graça de Deus, e Unânime Acclamação 

dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil [...]” (idem – 

grifos nossos). A menção à pessoa de Deus, o deus cristão, aponta para o Outro do 

funcionamento cultural mythos, no qual o divino estrutura a ordem social. O preâmbulo 

mostra como a monarquia ainda se apegava a valores mitológicos e, por isso, enfrentava 

desafios com a organização cultural logos, que vinha ganhando espaço no Ocidente, 

além de mostrar o conflito de valores dessa transição. Enquanto esse trecho preliminar 

do texto faz menção à divindade, os argumentos do corpo da lei não apelam para o 
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mesmo eixo de valor, apesar de procurarem proteger a monarquia. Mais uma vez, a lei 

se pauta na perspectiva monárquica e transparece a instabilidade do regime. 

Na parte normativa, redigida de modo mais rebuscado, os artigos são numerados 

como na técnica contemporânea, ou seja, em números ordinais até o décimo e em 

cardinais a partir daí, e apresentam detalhamentos em parágrafos. Além disso, os artigos 

estão agrupados em seis títulos. O primeiro versa sobre aquilo que constitui crime, o 

que evidencia a responsabilização criminal quanto a determinados atos na imprensa. O 

segundo trata dos responsáveis pelos atos e traz uma inovação em relação ao texto legal 

anterior. Do terceiro ao sexto títulos, são descritos os procedimentos do processo 

legislativo. 

Delineado esse contexto, atenhamo-nos ao título II. A lei de 1830 (BRASIL. Lei 

0, de 20 de setembro de 1830) mantém a exigência de constar o nome do impressor nos 

textos e prevê responsabilidade criminal semelhante àquela descrita no decreto de 1823 

(BRASIL. Decreto 0, de 22 de novembro de 1823). Citamos o artigo 7º: 

Art. 7º É responsavel pelos abusos de qualquer impresso ou gravura:  

1º O impressor; o qual ficará isento de responsabilidade, mostrando 

por escripto obrigação de responsabilidade do editor, sendo este 

pessoa conhecida, residente no Brazil, que esteja no gozo dos direitos 

politicos, salvo quando escrever em causa propria.  

2º O editor, que se obrigou; o qual ficará isento da responsabilidade 

mostrando obrigação, pela qual o autor se responsabilise, tendo este 

as mesmas qualidades exigidas no editor para escusar o impressor.  

3º O autor, que se obrigou.  

4º O vendedor, e o que fizer distribuir os impressos, ou gravuras, 

quando não constar quem é o impressor (BRASIL. Lei 0, de 20 de 
setembro de 1830). 
 

Novamente a responsabilidade criminal recai primeiro sobre a pessoa que redige 

o material impresso, mas essa regulamentação inclui também a figura do editor. 

Notemos que a hierarquia da responsabilidade induz a assinatura empírica dos 

impressos de modo que nem o “anonimato” fica impune. Independente de haver uma 

assinatura explícita, o próprio ato de imprimir configura, nos termos da lei, uma 

assinatura. O texto legal, que prevê penas de prisão e multa, ratifica o reconhecimento 

da questão criminal no suposto abuso da liberdade de imprensa, assim como no decreto 

de 1823 (BRASIL. Decreto 0, de 22 de novembro de 1823). Apesar de constituir uma 

lei, e não mais um decreto, essa nova regulamentação ainda responde a uma 
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preocupação do Imperador em manter o sistema monárquico, o que justifica a inclusão 

de artigos que visam proteger o sistema político salvaguardando a figura do Imperador, 

da sua família e dos demais membros dos poderes tais como estavam estruturados na 

época. Para citar apenas um dos itens, atentemos para o artigo 2º, parágrafo 1º do título 

I, segundo o qual abusam da liberdade de imprensa aqueles que emitirem “ataques 

dirigidos a destruir o Systema Monarchico Representativo, abraçado e jurado pela 

Nação e seu Chefe” (BRASIL. Lei 0, de 20 de setembro de 1830). O refinamento da 

técnica legística vem garantir direito de expressão ou cercear ainda mais a liberdade de 

imprensa? Considerando a motivação política de execução da lei, interpretamos a 

organização legal até então como um movimento sócio-discursivo de luta pela 

manutenção dos privilégios monárquicos, e não de cuidado com a expressão 

responsável na imprensa. 

Ainda em 1830, é promulgada uma nova lei regulamentando o Código Criminal 

(BRASIL. Lei 0, de 16 de dezembro de 1830), que ratificava, dentre tantos itens, a 

obrigatoriedade de identificação das oficinas impressoras. A questão da 

responsabilidade, entretanto, fica garantida como na lei de setembro daquele mesmo 

ano. São basicamente essas duas leis que regulamentaram a imprensa até o período 

republicano, quando novas mudanças políticas são projetadas nos termos das 

reformulações legais. 

No período imperial, a configuração das leis quanto à atuação da imprensa 

aponta, de um lado, para um contexto em que a monarquia buscava se garantir como 

poder instituído e, de outro, para uma compreensão de autoria empírica fragmentada. O 

primeiro ponto evidencia o reconhecimento da força que a imprensa ganhava, e o 

segundo demonstra como eram entendidos os sentidos que fazia circular. A preocupação 

do Imperador, expressa claramente no preâmbulo do primeiro decreto que regulamenta 

a imprensa no Brasil (BRASIL. Decreto 0, de 22 de novembro de 1823), em garantir a 

manutenção de seu poder demonstra como o funcionamento cultural já dava sinais de 

transformações significativas. O conceito de monarquia, que se esvaía com o avanço 

dos valores modernos, transparecia fragilidade do poder imperial na ordem social 

naquele momento. Ainda que distante do desenvolvimento político, econômico e social 

das grandes civilizações ocidentais, o Brasil experimentava as transformações da 

consolidação da modernidade, uma vez que herdava da Europa tal modo de 
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funcionamento cultural. Então, com alguns anos de atraso, vivenciávamos aqui 

mudanças que as monarquias europeias experimentavam. E assim como a imprensa 

marcou e influenciou os acontecimentos na Europa, também aqui no Brasil participou 

da construção dos desdobramentos históricos. A coerção regulamentada no decreto e 

nas leis que seguiram demonstra a transformação dos valores que fundamentavam a 

cultura. O cuidado com a imprensa mostrava uma fragilidade diante dos textos 

jornalísticos e apontava para uma fragilidade da monarquia no contexto sócio-político 

do qual a imprensa participava. A regulamentação e coerção da liberdade de imprensa, 

então, evidenciavam o fortalecimento discursivo da imprensa. 

Se a compreensão da amplitude da imprensa era reconhecida na legislação, o 

entendimento de sua produção era ainda restrito. A responsabilização das pessoas que 

redigiam, editavam, imprimiam ou comercializavam os textos impressos revelava uma 

atribuição da construção dos sentidos aos indivíduos, e não a um funcionamento 

editorial. É certo que somente uma pessoa pode manifestar uma visão de mundo, mas o 

texto de um jornal não parece configurar uma colcha de retalhos de múltiplas visões 

díspares. A reunião dos vários textos que compõem o material de uma editoria aponta 

para o lugar único de onde essa instituição enuncia e, destarte, diz dos sentidos e 

discursos que projeta fazer circular. 

Isso sinaliza o modo como a enunciação se organizava na imprensa e a maneira 

como era compreendida. O reconhecimento de múltiplos locutores em um impresso 

significava dizer que as leis projetavam lugares enunciativos paratáticos. Cada texto que 

preenchia uma edição, cada notícia, o editorial, enfim, qualquer texto era atribuído 

àquele que o assinava empiricamente, independente do todo que a edição constituísse. A 

legislação não previa um responsável pelos sentidos construídos na interação entre os 

elementos de um jornal, ou seja, não previa um princípio organizador do imprenso 

como texto de uma instituição ideológica, retomando o termo de Voloshinov 

(1929/1999). 

Do ponto de vista enunciativo, a imprensa no Brasil já experimentava em seu 

primórdio um comprometimento com princípios modernos e, consequentemente, com o 

funcionamento cultural logos. A pretendida proteção à monarquia projetada na lei não 

apelava para formas míticas de conhecimento no argumento legal, o que sugeria o 

desprestígio dessa forma de saber em favor da valorização do que estruturava e estrutura 
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o modo de funcionamento logos. A referência a Deus no preâmbulo da última lei da 

imprensa no período imperial configura o resquício de um conjunto de valores 

decadente. Os argumentos normativos não apontavam mais para o divino como causa da 

lei. Assim, a consolidação da imprensa, conforme identificamos na regulamentação no 

Império, sinaliza que o Outro estruturante das relações nela implicadas já organizava 

valores modernos, e não pré-modernos. Podemos dizer que a Proclamação da República 

estava sinalizada na própria consolidação legal da imprensa no Império. 

O período republicano passa por transformações, marcadas desde a primeira 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 24 de 

fevereiro de 1891 (BRASIL. Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891). Dentre 

os vários aspectos relevantes para caracterizar a ordem social da época, destacamos o 

título IV, que versa sobre os cidadãos brasileiros, mais especificamente a seção II, que 

trata da declaração dos direitos dos cidadãos. No primeiro artigo dessa seção, o artigo 

72, lemos: 

A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes (BRASIL. 
Constituição Federal de 24 de fevereiro de 1891) 
 

A partir daí, seguem os parágrafos que detalham o enunciado legal. Dentre as 

especificações dos parágrafos, ressaltamos o segundo, que reconhece a todos como 

iguais perante a lei, destituindo qualquer cidadão de privilégios de nascimento, foros de 

nobreza ou de ordens honoríficas. Aí estão claros os valores modernos e o declínio do 

paradigma mythos. E como fica a imprensa no Brasil diante desse avanço da 

modernidade? No mesmo co-texto da Constituição de 1891, encontramos o parágrafo 

12, cujas palavras transcrevemos: 

Em qualquer assunto é livre a manifestação de pensamento pela 

imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo 

cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma que a lei 

determinar. Não é permitido o anonimato (idem – grifos nossos). 
 

Continua garantida a liberdade de manifestação do pensamento pela imprensa 

sem dependência de censura, bem como é mantida a proibição do anonimato. A 

Constituição inova no término dos privilégios monárquicos. Se a lei de imprensa no 

período imperial salvaguardava os privilégios da família real e do funcionamento 
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monárquico, a inauguração do período republicano é marcada por um sentimento de 

vitória sobre o antigo sistema. A proteção do novo regime está expressa justamente 

nessa ênfase do fim de privilégios da nobreza. 

A lei que detalhava a regulamentação constitucional seria significativamente 

modificada, entretanto, somente em 1934, durante o Governo de Getúlio Vargas. O 

primeiro ponto que ressaltamos é a natureza da regulamentação. Novamente, é baixado 

um decreto, e não promulgada uma lei. O Decreto nº 24.776 de 14 de julho de 1934, isto 

é, dois dias antes da promulgação da Constituição do mesmo ano, trouxe alterações 

importantes para o desenho da liberdade de imprensa e da responsabilidade sobre os 

impressos. Dos detalhamentos relevantes para nossa investigação, destacamos: a 

inclusão da censura na vigência do estado de sítio que, de algum modo, repete a 

preocupação pela manutenção da ordem governamental instituída como no caso do 

Império, e as especificidades quanto à autoria de acordo com a composição do 

impresso. 

A ementa do decreto traz um prenúncio do tom assumido no texto legal: regula 

a liberdade de imprensa e dá outras providências (BRASIL. Decreto nº 24.776, de 14 

de julho de 1934). A noção de liberdade regulada mostra que a perspectiva desse 

período republicano não é o mesmo de antes. Reafirmar o fim de privilégios 

monárquicos não parece configurar mais um artifício eficaz de consolidação do sistema, 

de modo que a imprensa começa a ser novamente cerceada. No capítulo I, a introdução, 

no artigo primeiro, lemos: 

Em todos os assuntos é livre a manifestação do pensamento pela 

imprensa, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos 

abusos que cometer, nos casos e pela forma que este decreto prescreve. 

 

Parágrafo único. A censura, entretanto, será permitida, na vigência do 

estado de sítio, nos limites e pela forma que o Governo determinar 

(idem – grifos nossos). 
 

A liberdade prevista em 1891 agora é restringida pelo parágrafo único desse 

artigo. O estado de sítio instaura uma ordem diferenciada e funciona como justificativa 

para a censura. A imprensa, portanto, não é mais tão livre. Se não mais precisa temer a 

monarquia, o poder republicano se impõe como regulador da liberdade de expressão, e a 

responsabilidade na imprensa, outra vez, é entendida de uma perspectiva criminal. O 

artigo segundo determina: É proibido o anonimato, ressalvando, em se tratando de 
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imprensa política ou noticiosa, o segredo de redação, observado o disposto nos artigos 

27 e 28 (BRASIL. Decreto nº 24.776, de 14 de julho de 1934). O normatizado por tais 

artigos, de modo geral, mantém a responsabilidade criminal já prevista pela lei de 20 de 

setembro de 1830, ou seja, sustenta que deve responder pelos abusos cometidos na 

liberdade de imprensa as seguintes pessoas, nesta ordem: o autor do texto, o editor, o 

dono da oficina e os vendedores ou distribuidores. Até aí não houve nenhuma alteração 

significativa em relação à lei imperial. Entretanto, vale citar o artigo 27 do capítulo IV, 

que trata da responsabilidade criminal na imprensa: 

Art. 27 Tratando-se de imprensa periódica, será, para o efeito de 

responsabilidade criminal estabelecida no artigo anterior [que 
discriminava a hierarquia dos responsáveis tal como já mencionamos], 
considerado autor de todos os escritos não assinados da parte editorial 

ou de redação, o diretor ou redator principal; e da parte ineditorial, o 

gerente, pelos artigos não assinados, salvo se provar quem é o 

verdadeiro autor [...] O gerente será ainda considerado editor, e o 

proprietário do jornal ou periódico equiparado ao dono da oficina, se 

na realidade não o forem (idem). 
 

O artigo tende para maior detalhamento da questão da autoria, indicando o 

reconhecimento de uma composição textual heterogênea, em que há partes de 

manifestação editorial e outras de maior objetividade, ou seja, que não correspondem 

necessariamente à postura daqueles responsáveis pelo impresso. Esse detalhamento 

aponta para a instauração de tensões éticas internas ao material de uma editoria. A lei 

reconhecia uma diferença ética entre o editorial e o ineditorial. Isso, todavia, sinalizava 

a consolidação de uma perspectiva fragmentada do texto de uma editoria, que não era 

concebido como enunciado de uma instituição ideológica, e não uma sensibilidade à 

arena de valores em que a imprensa se transformava. Dessa maneira, o reconhecimento 

dos sentidos produzidos na interação entre esses diferentes fragmentos que compunham 

uma edição escapava às leis, e a preocupação criminal favorecia a observação de autores 

empíricos, pessoas singulares que assinavam o texto em questão. Mesmo assim, a 

complexidade da autoria já começa a ser reconhecida na regulamentação. 

Três anos mais tarde, a Constituição de 1937 apresentaria uma alteração sensível 

no que diz respeito à responsabilidade sobre os textos impressos. Além de proibir o 

anonimato, atribuía a responsabilidade sobre o impresso ao diretor da redação e previa 

aplicação de pena pecuniária à empresa. A regulamentação que traria maiores 
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detalhamentos, entretanto, viria alguns anos depois da promulgação da Constituição de 

1946, mais precisamente, na promulgação da Lei nº 2.083 de 12 de novembro de 1953. 

Nessa lei, havia a referência explícita às empresas jornalísticas, políticas ou 

simplesmente noticiosas, que, segundo a lei, não poderiam ser de propriedade nem de 

responsabilidade principal de estrangeiros. Isso demonstra o reconhecimento de que a 

imprensa estava incluída no funcionamento empresarial, implicando seu devido registro 

com todo o detalhamento necessário para tanto, e de que havia conquistado um lugar 

importante no funcionamento social da república. Atentemos para os dois primeiros 

artigos da lei, inseridos no capítulo I, intitulado “a liberdade de imprensa”: 

Art. 1° É livre a publicação e a circulação no território nacional de 

jornais e outros periódicos. 

§ 1° Só é proibida a publicação e circulação de jornais e outros 

periódicos quando clandestinos, isto é, sem editores, diretores ou 

redatores conhecidos, ou quando atentarem contra a moral e os bons 

costumes. 

§ 2° Durante o estado de sítio, os jornais ou periódicos ficarão sujeitos 

a censura nas matérias atinentes aos motivos que o determinaram, 

como também em relação aos executores daquela medida. 

Art. 2° É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou 

simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedades anônimas por 

ações ao portador. 

Parágrafo único. Nem os estrangeiros, nem as pessoas jurídicas, 

excetuados os partidos políticos nacionais, poderão ser acionistas de 

sociedades anônimas, ou não, proprietárias de empresas jornalísticas 

(BRASIL. Lei nº 2.083, de 12 de novembro de 1953 – grifos nossos). 
 

Notemos que, na tentativa de controlar a imprensa, desde o primeiro artigo da lei 

fica clara a existência de uma hierarquia de responsabilização pelo impresso. A menção 

à clandestinidade ratifica a proibição do anonimato, bem como a obrigatoriedade de 

serem conhecidos editores, redatores e diretores. Assim, mesmo que algum texto não 

fosse empiricamente assinado, alguém responderia criminalmente por ele. Outro ponto 

importante evidenciado no segundo artigo é o reconhecimento das empresas 

jornalísticas. Todavia, mais uma vez, o foco do enunciado legal é a pessoa, e não a 

instituição; a pessoa detentora da empresa, e não a empresa em si. Identificamos, 

novamente, uma tendência à responsabilização de indivíduos em detrimento do escopo 

de atuação empresarial propriamente dito. 

Essa questão da responsabilidade individual está detalhada no capítulo IV, 

intitulado “dos responsáveis”, nos artigos 26, 27 e 28: 
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Art. 26. São responsáveis pelos delitos de imprensa, sucessivamente:  

a) o autor do escrito incriminado;  

b) diretor ou diretores, o redator ou redatores-chefes do jornal ou 

periódico, quando o autor não puder ser identificado, ou se achar 

ausente do país, ou não tiver idoneidade moral e financeira;  

c) o dono da oficina se imprimir o jornal ou periódico;  

d) os gerentes dessas oficinas;  

e) os distribuidores de publicações ilícitas;  

f) os vendedores de tais publicações.  

Art. 27. Não é permitido o anonimato. O escrito, que não trouxer a 

assinatura do autor, será tido como redigido pelo diretor ou diretores, 

pelo redator-chefe ou redatores-chefes do jornal, se publicado na parte 

editorial, e pelo dono da oficina, ou pelo seu gerente, se publicado na 

parte ineditorial.  

Parágrafo único. Se o jornal ou periódico mantiver seções distintas sob 

a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos nomes 

nelas figurem permanentemente, serão êstes os responsáveis pelo que 

sair publicado nessas seções.  

Art. 28. O ofendido poderá provar, perante qualquer juiz criminal, que 

o autor do escrito incriminado não tem idoneidade financeira para 

responder pelas consequências civis e penais da condenação; feita a 

prova em processo sumaríssimo não caberá recurso da decisão que se 

proferir. Poderá o ofendido exercer a ação penal contra os 

responsáveis sucessivos, enumerados nesta lei (idem – grifos nossos). 
 

Nessa versão da Lei de Imprensa, havia maior detalhamento dos responsáveis, 

incluindo o autor – aquele que redige o texto –, diretores, redadores-chefe, gerentes das 

oficinas. Além disso, há menção das consequências civis do suposto abuso de liberdade 

na imprensa. Desse modo, mais tipos de responsabilidades foram discriminadas e mais 

pessoas postas em cena, embora essa multiplicidade de responsáveis não apontasse para 

o lugar institucional mais amplo de onde se fala por meio de um texto jornalístico. Uma 

edição não é o enunciado de um editor ou diretor particular, mas de uma editoria, uma 

empresa, com nome, linha política etc. O não reconhecimento dessa complexidade 

deixava desapercebida a tensão ética que se construía e consolidava na imprensa. A lei 

mantinha, como na legislação precedente, a distinção entre a autoria da parte editorial e 

a não editorial, mas sempre apontando para indivíduos e desconsiderando a editoria 

como princípio organizador do material impresso, articulador desses conflitos éticos 

inerentes ao material jornalístico. O estatuto enunciativo ainda não havia sido 

reconhecido como da ordem do institucional, de maneira que os sentidos construídos no 
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acabamento estético das tensões éticas eram ignorados e a responsabilidade penal 

sempre recaía sobre indivíduos. 

No período da ditadura militar, a Lei de Imprensa apresentou um desdobramento 

marcante na direção de cercear a atuação dos jornais, embora ainda tenha deixado 

escapar a natureza institucional da enunciação da imprensa. Na Lei nº 5.250 de 09 de 

fevereiro de 1967 foi explicitada, além da responsabilidade criminal (ou penal como 

passa a ser chamada na legislação), a responsabilidade civil. Entender que o abuso da 

liberdade de imprensa pode não constituir crime em certos casos, mas gerar prejuízos de 

cunho patrimonial ou pessoal implica admitir a amplitude que a imprensa ganhou. A 

distinção das responsabilidades penal e civil aponta para o reconhecimento da 

complexidade, alcance e intervenção da imprensa. 

Outra mudança na legislação, que ainda regia a imprensa nos dias em que as 

séries estudadas neste trabalho foram publicadas e premiadas, foi a inclusão dos meios 

de radiofusão e agências noticiosas. O crédito às agências de notícia passa a ser 

regulamentado por lei como reconhecimento de autoria. Todavia, a responsabilização 

por qualquer abuso ainda recai primeiramente sobre os redatores dos textos. O que a lei 

parece não alcançar, apesar de reconhecer o funcionamento empresarial jornalístico, é o 

caráter institucional que emoldura a enunciação na imprensa. Mais do que pessoas, o 

que efetivamente fala na imprensa são as instituições que enquadram as ações 

individuais de profissionais e gerem as tensões éticas inerentes à arena da imprensa. 

Ainda que assinados por determinados profissionais, um texto jornalístico precisa ser 

referendado por uma editoria, isto é, o texto do jornalista X não é autônomo, mas se 

inscreve na produção de uma empresa Y. Em última instância, quem está falando: o 

jornalista X ou a empresa Y? Nos termos previstos pela lei, a responsabilidade autoral 

recai sobre indivíduos, sugerindo que a prescrição legal do trabalho jornalístico projeta 

lugares para múltiplos locutores, e não sinaliza uma sensibilidade ao dizer e ao dito 

institucional. Nesse nível, a assinatura empírica de jornalistas configura apenas mais um 

elemento de sentido que constrói a identidade do autor da enunciação institucional. 

Diante dessa breve exposição do desenvolvimento da noção de responsabilidade 

na imprensa ao longo da legislação que a regeu, identificamos a construção da 

responsabilidade sobre o texto jornalístico a partir do plano individual e não 

institucional. As reformulações das leis de imprensa indicam o reconhecimento do lugar 
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e da relevância do jornal no funcionamento cultural, porém sinalizam ignorar a 

complexidade implicada na construção da autoria dos textos. Esse percurso histórico 

pela legislação revela valores externos à classe dos profissionais da imprensa, 

mostrando aquilo que é valorado na ordem social independente do modo como os 

próprios profissionais identificam a natureza da responsabilidade sobre o material 

impresso. Na década de 1980, então, um acontecimento marca a organização 

profissional no jornalismo e auxilia na definição da questão da responsabilidade sobre o 

texto veiculado pela imprensa a partir de uma perspectiva interna à classe de 

profissionais: a elaboração do Código de Ética dos Jornalistas, que passamos a analisar. 

 

4.1.2 Das responsabilidades construídas no código de ética profissional 

Em 1985 foi elaborado um Código de Ética2 que, aprovado no Congresso 

Nacional dos Jornalistas, vigorou de 1987 até 2007, quando sua alteração foi aprovada 

no Congresso Extraordinário de Jornalistas em 05 de agosto, no Espírito Santo. Apesar 

de não constituir lei, o Código de Ética dos jornalistas brasileiros mostra como a própria 

classe compreende o funcionamento do jornalismo e apresenta índices de valores que 

traduzem o modo como a questão da responsabilidade é entendida pela classe e, 

portanto, atravessa a produção de um impresso. Aponta também para a organização dos 

jornalistas em uma classe profissional que, por meio do Código, pode gerir questões 

éticas dentro do âmbito da atuação no jornalismo, trazendo para a enunciação na 

imprensa um aspecto profissional que também compõe a ética jornalística. O 

documento da classe de jornalistas também revela mais um elemento da arena ética na 

imprensa. Se na lei já era reconhecida a tensão ética entre editorial e ineditorial, com o 

Código há o reconhecimento de uma ética profissional. 

Nesta investigação, não abordamos a nova versão, uma vez que não estava em 

vigor por ocasião em que as séries de reportagens que constituem o corpus de análise 

foram produzidas, publicadas e premiadas. Atentemos, então, para o texto do primeiro 

Código de Ética para identificar o que nos diz sobre o modo como a classe compreendia 

a questão da responsabilidade. 

O texto do Código é constituído de vinte e sete artigos, agrupados em quatro 

seções assim intituladas: I – do direito à informação; II – da conduta profissional do 
                                                 
2 Código de Ética disponível em http://www.fenaj.org.br/federacao/cometica.php. Acesso em: 10 outubro 
2008. 
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jornalista; III – da responsabilidade profissional do jornalista; IV – aplicação do Código 

de Ética. A primeira consta de cinco artigos, sem discriminação de nenhum parágrafo 

ou alínea, e trata da informação como condição e direito para a vida em sociedade e 

como dever dos meios de comunicação pública. Como documento de uma classe, é 

previsível que defenda a divulgação de informação como elemento de interesse coletivo, 

social, e não individual. Nessa primeira versão do Código, está garantida a questão da 

objetividade, uma vez que a informação a ser divulgada precisa estar pautada em fatos 

reais. 

Isso mostra o comprometimento com o funcionamento logos e com o senso de 

“fato” como realidade social observável, objetiva, ou seja, não dependente da 

interpretação de um sujeito. Os princípios desse paradigma cultural tipicamente 

moderno dão o tom que organiza o Código como um todo. Na primeira seção, não há 

nenhum indício de procedimento quanto à transposição em discurso desses fatos reais 

que os meios de comunicação divulgam, nem orientação a procedimentos enunciativo-

discursivos que possam garantir a valorada objetividade no jornalismo. A subjetivação 

inerente a qualquer manifestação da linguagem humana não é abordada de modo a 

explicitar aquilo que efetivamente a classe referenda como objetivo. De qualquer modo, 

fica evidente mais um ponto de conflito ético em relação ao já tratado na legislação. 

Pelo Código, o interesse do Estado é inferior ao fato real, ou seja, o referencial que rege 

os valores defendidos pela classe jornalística está embasado na realidade biossocial, e 

não na articulação e/ou manutenção de determinado sistema político. 

A segunda seção também compõe-se de cinco artigos, sendo que o nono 

apresenta oito alíneas e o décimo, cinco. Nesse fragmento do Código, a conduta do 

jornalista apresenta o profissional como um agente responsável pelas decisões que 

toma. Vejamos os artigos sexto e sétimo do Código: 

 Art. 6o - O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de 

natureza social e de finalidade pública, subordinado ao presente 

Código de Ética. 

 Art. 7o - O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade 

dos fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos 

acontecimentos e sua correta divulgação. 

 

Os dois primeiros artigos da segunda seção mostram como a figura do jornalista 

é construída com autoridade e autonomia na profissão. Apesar de o vocábulo 
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“jornalista” funcionar, nos dois artigos, como núcleo do adjunto adnominal, os sujeitos 

da oração, a saber, o exercício da profissão de jornalista e o compromisso fundamental 

do jornalista, participam de uma construção discursiva do profissional como um agente 

não apenas capaz, mas principalmente responsável por suas ações. Por um lado, as 

ideias de exercício e compromisso profissional sustentam a noção de atuação 

ponderada, responsável; por outro lado, o verbo de ligação – é –, no presente do 

indicativo, traz a estabilidade da definição, de modo que o juízo é creditado ao próprio 

profissional, e não a instâncias ou instituições outras. Nessa apresentação textual, 

vislumbramos a construção discursiva de um profissional responsável, com autonomia 

de ação, não assujeitado à lei, ou à empresa. Pelo contrário, o Código desenha a conduta 

profissional como performance do próprio sujeito. Os artigos nono e décimo 

acrescentam: 

Art. 9o - É dever do jornalista:  

a) Divulgar todos os fatos que sejam de interesse público.  

b) Lutar pela liberdade de pensamento e expressão.  

c) Defender o livre exercício da profissão.  

d) Valorizar, honrar e dignificar a profissão.  

e) Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como 

defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos 

do Homem.  

f) Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial 

quando exercida com o objetivo de controlar a informação.  

g) Respeitar o direito à privacidade do cidadão.  

h) Prestigiar as entidades representativas e democráticas da categoria.  

Art. 10. O jornalista não pode:  

a) Aceitar oferta de trabalho remunerado em desacordo com o piso 

salarial da categoria ou com a tabela fixada por sua entidade de 

classe.  

b) Submeter-se a diretrizes contrárias à divulgação correta da 

informação.  

c) Frustrar a manifestação de opiniões divergentes ou impedir o livre 

debate.  

d) Concordar com a prática de perseguição ou discriminação por 

motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo e de orientação 

sexual.  

e) Exercer cobertura jornalística pelo órgão em que trabalha, em 

instituições públicas e privadas, onde seja funcionário, assessor ou 

empregado. 

 

O assunto tratado no enunciado dos artigos, isto é, nos artigos em si, e não nas 

alíneas, instaura uma questão deontológica. O dever e a não permissão novamente 
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deixam de ser creditados a um regulador outro, senão ao próprio sujeito profissional, 

responsável por suas ações. A lista de verbos apresentadas nas alíneas reforçam o 

caráter autônomo do sujeito jornalista, que deve ter compromisso com o que faz na 

condição de membro de uma classe. Esse comprometimento não é representado como 

fruto de uma obrigação externa à sua postura ética, mas uma convocação à avaliação do 

próprio agir. Os itens discriminados nas alíneas do nono artigo mostram como o eixo 

valorativo do Código continua centrado numa compreensão do jornalista como sujeito 

agente. Divulgar, lutar, defender, valorizar, honrar, dignificar, opor-se, combater, 

denunciar, respeitar e prestigiar dizem respeito a atitudes implicadas em valores da 

classe, porém, de empenho pessoal. Cada verbo traduz uma tomada de decisão, um 

posicionamento do profissional, e não uma imposição ao indivíduo. 

Semelhantemente, as alíneas do décimo artigo apelam para uma auto-avaliação e 

pressupõem um sujeito envolvido com sua classe, a partir daquilo descrito desde a 

primeira seção do Código. Essas restrições ali manifestas constituem, de fato, 

cerceamento da possibilidade de traição aos princípios apresentados no Código, ou seja, 

aquilo que possa ferir o direito de informação; não configuram uma imposição, mas um 

apelo ao compromisso do sujeito profissional. 

Da versão do Código que vigorou até o ano de 2007, interessa-nos em especial a 

seção III, que versa sobre a responsabilidade do profissional. O primeiro artigo dessa 

seção, o artigo 11, dá o tom do modo como a responsabilidade é atribuída ao jornalista: 

O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho 

não tenha sido alterado por terceiros. Dessa vez, como sujeito da oração, o jornalista 

ocupa lugar central, e o verbo de ligação novamente no presente do indicativo joga o 

peso semântico no predicativo – responsável – e guarda seu valor discursivo: marca da 

autonomia do sujeito profissional agente. Outra importante precisão do artigo é o 

reconhecimento de que é o profissional que divulga a informação, e não a empresa, que 

aparece como possível terceiro nessa relação entre o jornalista e o fato real informado. 

Em todo o Código não há nenhum detalhamento do que constitui efetivamente 

alteração de informação divulgada e, assim como os textos legais, projeta a 

responsabilidade sobre o texto impresso no profissional. Porém, enquanto a lei parece 

conceber um indivíduo, o Código constrói a identidade de um profissional, vinculado e 

comprometido com uma classe, logo, um sujeito implicado e imbricado num 
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funcionamento sócio-discursivo. A necessária inscrição institucional do profissional e 

os dilemas éticos daí oriundos não são claramente contemplados pelo Código, de modo 

que o impasse enunciativo se mantém. Mesmo assim, a construção do jornalista como 

um sujeito agente, responsável por sua ação na condição de membro de uma classe, abre 

espaço para o movimento discursivo de um sujeito não assujeitado, mas responsável. O 

texto legal trata de possíveis criminosos, ao passo que o Código instaura e consolida a 

identidade de um profissional. A polêmica torna-se ainda mais complexa: quem é o 

autor, afinal, que gere todos esses conflitos éticos inerentes à produção jornalística na 

imprensa? Que postura ética a premiação dos concursos referenda? 

Os artigos 12 e 13 consolidam essa construção identitária do sujeito profissional: 

Art. 12 - Em todos os seus direitos e responsabilidades o jornalista terá 

apoio e respaldo das entidades representativas da categoria.  

Art. 13 - O jornalista deve evitar a divulgação de fatos:  

a) Com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas.  

b) De caráter mórbido e contrários aos valores humanos. 

 

Assim, fica evidente a inserção do profissional num funcionamento social, de 

modo que as questões pessoais individuais dão lugar ao comprometimento com o 

coletivo, no âmbito da própria classe – entidades representativas da categoria –, e no 

do público– valores humanos. O sujeito profissional está construído, portanto, entre as 

esferas públicas e de classe e sempre imbuído de capacidade de decisão e ação. 

A descrição da responsabilidade do profissional no Código também inclui o 

comprometimento do jornalista na apuração dos fatos e a prudência em ouvir os 

diferentes lados implicados no fato noticiado e distribuí-los democraticamente no texto. 

Citamos o artigo 14: 

Art. 14. O jornalista deve:  

a) Ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas 

objeto de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não 

suficientemente demonstradas ou verificadas.  

b) Tratar com respeito a todas as pessoas mencionadas nas 

informações que divulgar. 

 

Esse artigo deixa claro que o comprometimento do profissional atravessa os 

diferentes espaços implicados na sua atuação. A alínea a) diz respeito a técnicas 

investigativas e a alínea b) trata de questões redacionais. Seja numa dimensão ou noutra, 



 152  

o sujeito profissional está sempre imbuído de sua decisão responsável para agir, nunca 

coagido ou mobilizado por instâncias outras. 

Os dois últimos artigos da seção III versam sobre o compromisso do profissional 

com a soberania nacional. Notemos, porém, que não tratam da defesa de um sistema 

político determinado, mas de um respeito à nação em que se inscrevem: 

Art. 16. O jornalista deve pugnar pelo exercício da soberania nacional, 

em seus aspectos político, econômico e social, e pela prevalência da 

vontade da maioria da sociedade, respeitados os direitos das minorias.  

Art. 17 - O jornalista deve preservar a língua e a cultura nacionais. 

 

Enquanto a lei visa cercear a liberdade de imprensa para garantir o 

funcionamento do sistema político, o Código procura garantir a autoridade e autonomia 

do profissional responsável diante de seu comprometimento com a nação. Podemos 

dizer, então, que os artigos que regulamentam as responsabilidades profissionais 

orientam as ações dos sujeitos profissionais e, assim, trazem uma contribuição para 

compreendermos os modos de subjetivação referendados no texto jornalístico 

considerado sério a partir da perspectiva da classe. O que o Código prescreve funciona 

como parâmetro para a categoria julgar o profissionalismo na produção de dada matéria, 

e esse profissionalismo manifesto no produto jornalístico, emoldurado por uma editoria, 

também constitui um elemento de ordem ética que é referendado nos concursos. Isso 

significa dizer que a prescrição atualizada no Código configura mais uma fronteira de 

tensão ética na imprensa e também aponta valores que corroboram a construção do 

objeto enunciativo na situação de concurso. O gesto de premiar uma série de 

reportagens traduz um reconhecimento do profissionalismo expresso no enunciado 

daquela editoria submetido à apreciação da banca examinadora. 

A última seção do Código trata de sua aplicação e discrimina o funcionamento 

das possíveis representações feitas à Comissão de Ética dos jornalistas. Estão ali 

previstas também as penas para os profissionais julgados infratores das prescrições 

detalhadas, sendo claro o referencial de classe. As punições ratificam a relação do 

sujeito com a classe de jornalistas, sem, no entanto, isentá-lo de sua capacidade de 

decisão e ação: 

Art. 19 - Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética 

ficam sujeitos gradativamente às seguintes penalidades, a serem 

aplicadas pela Comissão de Ética:  
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a) Aos associados do Sindicato, de observação, advertência, suspensão 

e exclusão do quadro social do Sindicato;  

b) Aos não associados, de observação, advertência pública, 

impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no 

quadro social do Sindicato; 

 

Curiosamente não encontramos nas leis nem no Código de Ética dos 

profissionais a indicação do fato de o texto jornalístico não subsistir fora do enquadre de 

uma editoria. A responsabilidade, seja do ponto de vista penal, civil ou profissional, 

aponta para pessoas empíricas e nunca para o princípio organizador que emoldura a 

produção jornalística impressa. Ressaltamos mais uma vez que o texto da lei constrói a 

identidade de um indivíduo criminoso, ao passo que o Código instaura um sujeito 

profissional. De qualquer maneira, a questão autoral na imprensa permanece na 

fronteira de tensões éticas. O texto redigido por um profissional não é aquilo que o 

leitor acessa. O público recebe um texto inscrito numa edição, cuja construção social 

não necessariamente depende somente de jornalistas. O que o público leitor recebe é a 

combinação da atuação de múltiplos agentes: repórteres, editores, fotógrafos, 

diagramadores, entre outros. Se entendemos que os sentidos não são o resultado da 

soma de ações individuais de pessoas empíricas, mas produzidos na interação de 

materialidade verbo-visual emoldurada pela assinatura de uma empresa de informação – 

no caso desta investigação, o jornal O Dia –, problematizamos a atribuição de 

responsabilidade sobre o produto jornalístico simplesmente a partir da assinatura de um 

ou mais jornalistas ou ao crédito de fotogramas. Perguntamos, então, quem responde 

pela gestão desses conflitos éticos que atravessam a esfera jornalística? 

Tendo tratado da prescrição legal e profissional, resta considerar como a editoria 

representa a questão da responsabilidade sobre o texto que veicula e como os concursos 

desenham a produção jornalística. No processo de reconstrução da imagem institucional 

em direção à seriedade, a empresa O Dia lançou mão de diversos artifícios, dentre os 

quais, a publicação do Manual de Redação O Dia (MR, daqui por diante). Este 

instrumento institucional traz pontos importantes quanto à visão da empresa em relação 

ao trabalho do jornalista e do material jornalístico que buscam veicular. Passemos à sua 

análise. 

 



 154  

4.1.3 Das responsabilidades previstas no manual editorial de O Dia 

Até aqui analisamos facetas da prescrição jornalística que desenhavam e 

desenham fronteiras éticas independente do percurso editorial de O Dia. Com o Manual 

de Redação, recuperamos um gesto institucional na tentativa de reconstruir sua 

identidade e verificamos encaminhamentos quanto ao modo como a empresa lida com 

tais tensões éticas. 

Em 1996, O Dia publicou um manual de redação institucional que, diferente do 

que fizeram outras editorias, como O Globo e a Folha de S. Paulo, por exemplo, não foi 

disponibilizado nas livrarias ou bancas. Sua circulação foi dirigida especificamente aos 

funcionários, o que indica importantes aspectos das relações enunciativas nele 

empreendidas. 

Na condição de enunciado, o manual se realiza entre duas vozes: de um lado, a 

institucional (empresarial); de outro, a jornalística (profissional). Descrever as relações 

intersubjetivas que organizam esse enunciado permite recuperar a maneira como a 

tensão entre as duas vozes é gerida e identificar sua relevância discursiva no projeto da 

editoria de reconstruir a imagem diante do público em geral e de seus pares. 

Nesta investigação, a atitude de O Dia em produzir o manual é tomada 

discursivamente para identificarmos e descrevermos a maneira como os processos de 

subjetivação foram referendados em três contextos diferentes de premiação. A análise 

do manual da editoria em foco neste trabalho descreve mais um ponto de conflito nas 

fronteiras de tensão desenhadas. Se os dispositivos legais e de classe mostram como o 

exercício do jornalismo se dá numa arena de conflitos éticos, seu enquadre no âmbito 

empresarial torna o embate ainda mais complexo. Isso porque, como discutimos no 

capítulo 1, há uma tendência ao esvaziamento da figura e lugar do Outro no 

funcionamento mercadológico, especialmente na configuração cultural contemporânea, 

na qual não há privilégio para o sujeito, e sim para os objetos econômicos. Se as leis, no 

período monárquico ou republicano, e o Código de Ética dos Jornalistas se organizam a 

partir das relações de alteridade com o outro e com o Outro (cf. seção 1.1), no domínio 

empresarial, a única lei efetivamente legitimada é a da livre circulação de bens; norma 

que desconhece uma perspectiva ética que a regulamente e que se apoia na polimorfia, 

inclusive discursiva, para manutenção de seu funcionamento. 
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Não entendemos, porém, essa tendência cultural contemporânea como um 

imperativo do qual não podemos fugir e que cerceia o exercício responsável do 

jornalismo de qualquer resistência aos desmandos capitalistas. Por isso, interessamo-nos 

pelo modo como, no contexto aqui recortado, os processos de subjetivação refletem e 

refratam as fronteiras de tensão que permeiam a esfera jornalística no percurso dessa 

editoria na construção de jornalismo sério, não sensacionalista. 

As atitudes tomadas pela empresa, mesmo sendo uma empresa de informação, 

configuram ações implicadas no fluxo das coerções de mercado, que não se rendem aos 

princípios ditados pelo Outro. O gesto de uma editoria não corresponde a de um 

coletivo de jornalistas, mas de uma marca, uma empresa precisamente assinada, com 

uma identidade institucional, no caso de O Dia, em transformação. Nesse contexto, 

como o manual representa o trabalho jornalístico? Que espaços enunciativos são 

projetados para os profissionais e quais as implicações discursivas para o enunciado 

institucional? De que modo o posicionamento editorial manifesto corrobora o núcleo de 

tensão ética que é inerente ao exercício da profissão? Rastreemos a representação de 

autoria nesse documento prescritivo para acessar a representação discursiva daqueles 

que tomam parte na produção dos enunciados dessa editoria. 

O Manual de Redação O DIA (MR) possui 129 páginas e está dividido em nove 

capítulos, além do índice, da apresentação e de uma carta de abertura. Dos nove 

capítulos, os quatro primeiros versam sobre questões estilísticas e de gramática, dois 

sobre questões técnicas referentes aos elementos fotojornalísticos e infográficos, dois 

sobre questões éticas e judiciais e um sobre dicas de convenções, abreviaturas, medidas, 

entre outros. O tom do instrumento editorial está garantido desde a capa, sendo 

ratificado na carta de abertura. Assinada pelo jornalista e presidente da empresa, Ary 

Carvalho, a carta justifica a publicação do MR e representa os jornalistas como 

funcionários de uma empresa, e não como profissionais atuantes em uma empresa. 

Conforme a discussão que desenvolvemos em outro momento (MAGALHÃES, 2008a), 

essa representação implica demover o jornalista da condição de agente e construí-lo 

como aquele que não tem motivação intrínseca para agir, apenas motivação externa. 

Da perspectiva teórica assumida neste trabalho, entendemos que, no MR, os 

jornalistas sejam desconstruídos como sujeitos falantes, com direito e acesso à palavra e 

representados como sujeitos ou objetos silenciosos, sem voz e a quem cabe apenas 
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aderir à postura empresarial. A carta de abertura do MR destitui o jornalista da condição 

de profissional e o concebe estritamente como funcionário, empregado da empresa, que 

trabalha não por comprometimento com sua profissão, mas em prol do sucesso 

econômico da instituição a qual está vinculado. Vejamos como essa (des)construção se 

dá. 

O primeiro aspecto que nos chama a atenção é a diferença entre o título do MR 

apresentado na capa (figura 4.1.3 A adiante), lombada (idem) e quarta capa do livro 

(figura 4.1.3 B) e aquele retomado no interior da publicação (figuras 4.1.3 C e D 

adiante). Observemos e comparemos o título tal como consta da capa e como é 

retomado no interior do livro. 

Figura 4.1.3 A 
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Figura 4.1.3 B 

 
Figura 4.1.3 C 
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A semelhança entre o título na capa e sua reformulação no interior do livro está 

no destaque dado à logomarca da empresa. Em ambos, o sintagma o dia é grafado em 

caixa alta, com uso do recurso negrito e com preenchimento de fundo. Essa 

apresentação tipográfica, que configura a logomarca da empresa, ressalta o caráter 

institucional da publicação. No título apresentado na capa, porém, há uma referência 

geral ao jornalismo – manual de redação e texto jornalístico –, ao passo que, no interior 

do livro, há uma restrição ao âmbito da editoria em questão. A opção de título, seja qual 

for, deixa claro que o ponto de vista impresso naquele enunciado é o da empresa O Dia, 

mas o objeto apreciado pela empresa não fica evidente: trata-se de uma abordagem geral 

da redação jornalística ou do estilo O Dia de redigir? Independente de qual objeto seja 

efetivamente apreciado no MR, quem constitui de fato a figura desse enunciador? Qual 

é o lugar do jornalista nessa trama discursiva? Analisemos com mais vagar o interior do 

manual, partindo da carta de abertura na página 5. 

Figura 4.1.3 D 

 

 

Na carta de abertura, a assinatura institucional está duplamente marcada. Por um 

lado, no topo da página encontramos novamente o nome da publicação com o destaque 



 159  

na logomarca da empresa. Por outro lado, embaixo, há um realce no nome do jornalista 

Ary Carvalho, que é grafado com fonte em caixa alta e negrito. Abaixo de sua 

assinatura, sua inserção na empresa – presidente – e outra apresentação do nome da 

empresa, escrito em caixa alta e negrito como o nome do jornalista. A semelhança 

tipográfica entre a assinatura de Ary Carvalho e o nome da empresa aproxima-os não 

apenas visualmente, mas discursivamente. Ary Carvalho se coloca como instituição, 

empresa O Dia, e não como jornalista a frente de uma empresa de informação. Notamos 

com isso que se trata de um enunciado empresarial bem demarcado. Não há dúvidas de 

onde nem de quem parte a carta de abertura da nova publicação. O(s) destinatário(s) 

pressuposto(s), entretanto, não está(estão) claramente marcado(s). 

Identificada a figura do locutor, quem fala nesta carta, atentemos para o modo 

como a organização textual configura um movimento discursivo que corrobora a 

natureza pressuposta para as relações intersubjetivas que estrutura esse enunciado. 

O texto da carta de apresentação do MR faz uma disjunção da figura do 

jornalista e a do repórter. Este é definido como funcionário de O Dia e, portanto, como 

indivíduo responsável por fazer valer a postura editorial em seu trabalho. Aquele, 

diferentemente, é compreendido como um profissional com atribuições deônticas que 

apontam para um escopo mais amplo do que o âmbito da editoria. Comparemos dois 

trechos da carta: 

O jornalista tem o dever de escrever corretamente [...]. O DIA, nos 

últimos cinco anos, está em permanente processo de evolução [...]. Mas 

vínhamos perseguindo esse objetivo de forma desordenada, sem um 

manual que pudesse orientar o repórter a escrever acertadamente (p. 5 
– negrito do original e sublinhado nosso). 
 

Esses dois trechos do primeiro e segundo dos três parágrafos que constituem a 

carta mostram dois níveis de atuação jornalística: a profissional e a empresarial. Sem 

negar a existência de uma classe e seu compromisso profissional, na primeira frase da 

carta encontramos uma referência explícita a jornalista, ao passo que, no segundo 

parágrafo vemos a menção a repórter. Apenas pela designação já identificamos a 

distinção entre o profissional e o funcionário. A construção frasal corrobora essa 

diferenciação: enquanto o jornalista é apresentado como alguém imbuído de 

responsabilidades deônticas – tem o dever de –, o repórter é alguém a ser orientado pelo 

manual publicado. O comprometimento de um e de outro diferem, assim como a figura 
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do legislador que determina os deveres de cada um. O jornalista deve à sua classe; o 

repórter deve à empresa em que se enquadra. 

Não está explicitado na carta quem é legitimado a atribuir os deveres aos 

jornalistas listados na abertura do texto. Mesmo assim, verificamos uma representação 

discursiva do jornalista como membro de uma classe, já que a correção que se espera do 

profissional, ainda de acordo com o texto da carta, envolve tanto o respeito às normas 

gramaticais/textuais quanto às técnicas jornalísticas, que pressupõem um coletivo. Isso 

implica reconhecer seu comprometimento com um grupo para o qual tais técnicas 

configuram parâmetro de conduta profissional. Fica evidente que o jornalista não é 

representado como um indivíduo solitário, mas como membro de uma comunidade. 

Apesar da não clareza quanto ao “legislador” dessa classe, há um reconhecimento do 

coletivo, cujas atribuições vão além do âmbito institucional daquela editoria. Desse 

ponto de vista, o jornalista, na condição de profissional, lida com um plano mais 

abrangente do que aquele no exercício da função de repórter pela editoria O Dia. 

O segundo parágrafo versa sobre o empenho que a empresa vinha perseguindo 

em atingir um grau de qualidade suficiente para obter aprovação entre leitores e entre os 

pares/concorrentes da imprensa. Entre as ações da editoria nesse sentido, a elaboração 

do manual de redação é concebida como um gesto empresarial em favor do melhor 

desempenho do repórter, e não mais do jornalista. Conforme destacado na última frase 

do parágrafo: mas vínhamos perseguindo esse objetivo [melhoria de qualidade] de 

forma desordenada, sem um manual que pudesse orientar o repórter a escrever 

acertadamente (cf. figura 4.1.3D). A designação aparece em um adjunto adverbial de 

modo, atualizado por um sintagma preposicionado, com a estrutura ordinária 

“preposição + sintagma nominal”. Este sintagma nominal que compõe o preposicionado 

tem como núcleo o substantivo manual – o MR –, que é modificado pela oração 

adjetiva restritiva que pudesse orientar o repórter a escrever acertadamente. Dentro 

desse adjunto adnominal, encontramos o item lexical que aponta para a distinção 

discursiva que se faz entre profissional e funcionário. Enquanto aquele é sujeito 

gramatical de uma oração, ainda que sujeito de verbos que introduzem as obrigações 

desse sujeito com motivações externas a ele (tem o dever de escrever, deve produzir o 

texto – idem); este mobiliza um vocábulo como parte de uma estrutura que funciona 

como adjunto adnominal, e o item lexical designativo escolhido é repórter, ratificando a 



 161  

limitação do seu agir e marcando sua condição de funcionário, e não de profissional 

(MAGALHÃES, 2008a). 

Outro fator chama a atenção quanto à articulação discursiva de 

jornalista/repórter: a maneira de apresentar os sujeitos enunciativos no texto da carta. 

No primeiro parágrafo, deparamo-nos com um texto, a princípio, não pessoal, se 

seguirmos o raciocínio de Benveniste (1956), com verbos em terceira pessoa. O 

parágrafo versa sobre o jornalista, seus deveres e falhas. No segundo parágrafo, há uma 

alteração na referência de terceira pessoa. Nesse parágrafo, o texto não trata mais do 

jornalista, mas da empresa O Dia. Entretanto, nesse mesmo fragmento, ainda na 

primeira frase desse parágrafo, há uma mudança da terceira pessoa do singular para 

primeira do plural: O DIA [...] está em permanente processo de evolução e [...] temos 

procurado melhorar a qualidade do texto (MR, p. 5). A despeito da distinção 

gramatical, enunciativo-discursivamente temos referência ao mesmo sujeito. Como já 

argumentou Benveniste (1956), a terceira pessoa, justamente por configurar a não-

pessoa, pode assumir diferentes lugares na articulação enunciativa, podendo se referir, 

além daquele ausente da estrutura dialogal, ao enunciador ou ao destinatário. Essa 

alteração da não pessoalidade para a pessoalidade, por assim dizer, constitui um 

movimento linguístico que aponta para um mesmo sujeito enunciativo-discursivo: a 

empresa. 

Nesse jogo linguístico-enunciativo-discursivo, o fato mais curioso para nossa 

argumentação é o lugar em que o jornalista/repórter é alocado. Como explicitado na 

própria carta, o manual foi elaborado para os jornalistas que trabalham em O Dia. 

Entretanto, os profissionais não são explicitamente alocados como destinatários do 

enunciado. Independente da forma de manifestação do enunciador, ou seja, 

independente de a empresa estar representada na primeira pessoa do plural ou travestida 

pela não-pessoa, nem o jornalista nem o repórter compartilham da possibilidade de 

enunciar. Isso significa dizer que a natureza enunciativa da terceira pessoa no primeiro 

parágrafo difere da natureza daquela presente no segundo parágrafo. No início da carta, 

a terceira pessoa aponta para um destinatário tolhido de chances de participação ativa no 

enunciado; no desenvolvimento do texto, essa mesma marca gramatical aponta para um 

enunciador autoritário, disfarçado na suposta impessoalidade da não-pessoa. 
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O “nós” que enuncia, portanto, é excludente e se restringe à cúpula da editoria, e 

não aos funcionários repórteres. Não se trata de um “nós” que inclui a todos no processo 

de ação discursiva da empresa, mas de um nós que legitima e restringe o poder de ação 

à administração de O Dia, da qual os repórteres não fazem parte. O “nós” da carta de 

apresentação do MR se une às referências à empresa e se destaca das referências aos 

repórteres-funcionários, independente da pessoa verbal ou do termo designativo 

escolhido para se referir à editoria. Desse modo, instaura-se uma distinção discursiva 

entre enunciador – empresa – e o destinatário pressuposto– jornalista/repórter. Na 

condição de enunciador, O Dia toma a palavra e se afirma discursivamente como aquele 

autorizado a falar, ao passo que, na condição de destinatário, os repórteres são 

discursivamente silenciados de modo a não poderem reorganizar e/ou reacentuar a 

palavra editorial. 

Esse projeto enunciativo-discursivo dá o tom do MR, que não prevê espaço para 

ação discursiva do profissional no sentido de contribuir para o alcance do objetivo da 

empresa em construir uma faceta identitária de seriedade e supõe apenas adesão do 

funcionário à política empreendida pela cúpula da editoria. Assim, no terceiro 

parágrafo, quando o texto da carta traz novamente o vocábulo jornalista e trata de seu 

desempenho profissional, a organização enunciativa já construíra o destinatário como 

um funcionário sem espaço para ação discursiva, instaurando uma interação assimétrica 

rígida e com tom autoritário. 

Apesar da retomada do vocábulo jornalista, não há retomada da figura do 

profissional. Nesse trecho final, o item lexical passa a representar discursivamente o 

mesmo que o vocábulo repórter. Citamos a primeira frase do último parágrafo: 

ganhamos agora a certeza de que, com este Manual de Redação, O DIA entrega aos 

seus jornalistas um trabalho capaz de ajudá-los a exercer com mais segurança a 

profissão (MR, p. 5 – grifos do original). Mais uma vez, a figura daquele que exerce o 

jornalismo é gramaticalmente marcada como estando a mercê da ação de outrem, sendo 

apresentada por meio da função de objeto (respectivamente, indireto e direto), de 

maneira que não é ele quem age efetivamente. As decisões e atitudes não partem dele, 

antes, está subordinado às decisões, escolhas e atitudes de outrem, corroborando sua 

construção discursiva de funcionário, que executa as prescrições da editoria, e não de 
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um sujeito profissional com possibilidade de negociação no âmbito de produção 

jornalística. 

Identificamos na carta de abertura o primeiro embate de valor. As perspectivas 

legal e profissional tendem a investir o profissional de responsabilidade sobre o texto 

jornalístico, ao passo que o instrumento institucional parece demover sua 

responsabilidade jornalística e imbuí-lo de responsabilidade mercadológica. Assim, as 

fronteiras de tensões éticas inerentes à esfera jornalística passam a figurar numa arena 

cujos conflitos apontam para um momento cultural de transformação de valores. Se ao 

longo da história do funcionamento cultural do ocidente o jornalismo se estrutura entre 

embates éticos de diferentes ordens, na contemporaneidade essa questão é atravessada 

pelo desafio que o paradigma métis traz ao desvincular a organização da cultura de 

alguma perspectiva de verdade e de uma forma enunciativa preponderante. Sem 

comprometimento com um eixo sustentado em uma determinada noção de verdade, o 

funcionamento métis atinge os pilares de práticas profissionais como a do jornalismo, o 

que tem implicação direta no modo como a esfera discursiva se organiza. Nesse 

contexto de instabilidade e transformação é publicado o MR que, tomado como projeto 

enunciativo-discursivo, nos permite recuperar o modo como a editoria lida com as 

tensões éticas implicadas no desafio autoral dos textos que veicula. 

Após a carta de abertura do MR, estão o índice e a apresentação. A partir daí, 

verificamos no projeto visual das páginas do manual uma moldura que cerca o texto 

contido nas páginas (cf. figura 4.1.3 E adiante). A moldura parte do título do MR, tal 

como apresentado na carta de abertura, com destaque para a logomarca da empresa, no 

topo da página e segue até a numeração embaixo. Nas páginas pares, a moldura é 

colocada à esquerda, enquanto nas ímpares, à direita, de forma que aquilo que está 

contido nas duas páginas fique enquadrado pelas molduras. 
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Figura 4.1.3 E 

 

 

Entendemos que há regularidade nas relações intersubjetivas desse enunciado no 

sentido de que, independente dos fragmentos e seções textuais, o todo do manual é 

endereçado aos funcionários da empresa O Dia, especialmente, aos repórteres. A 

maneira de atualizar tais relações, seja apenas verbal ou verbo-visualmente, nos mostra 

a arquitetônica discursiva do manual e dá orientações quanto ao espaço figurado para 

autoria no enunciado do jornal. Seguindo essa linha de raciocínio, identificamos, outra 

vez, uma opção por silenciar o destinatário, alocando-o textualmente como terceira 

pessoa. Sua posição discursiva fica ainda mais patente ao contrastarmos sua inserção 

enunciativa com os modos de apresentação do enunciador. 

Diferente da carta de abertura, o texto da apresentação do MR não é 

explicitamente assinado. Entretanto, nela se mantém a mesma postura enunciativo-

discursiva. Os repórteres/jornalistas não figuram como sujeitos agentes, profissionais 

que colaboram com a produção da editoria, mas apenas como funcionários, ou capital 

profissional, para citar o termo utilizado na apresentação do manual. Isso significa dizer 

que a trama proposta na carta de abertura se estende também pelo texto da apresentação: 

o destinatário não é tratado como um sujeito falante, mas apenas falado. Textualmente, 

não desempenha a função de sujeito gramatical e é sempre tratado como terceira pessoa. 
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Já o enunciador, em contrapartida, oscila entre forma de apresentação não pessoal e 

pessoal, marcada pela primeira pessoa do plural. Quais são as implicações discursivas 

desse movimento gramatical? 

Divido em sete parágrafos, a apresentação inicia com a marca da não 

pessoalidade. No primeiro, o enunciador se apresenta como O DIA e como o jornal, 

deixando poucas pistas formais de quem fala e de onde fala. Ambas as designações da 

editoria funcionam como sujeitos gramaticais dos verbos descobrir/dar e inverter, 

respectivamente: Há seis anos, O DIA descobriu a bússola e deu sua primeira grande 

guinada editorial [...] o jornal inverteu essa marcha negativa (MR, p. 8 – grifos do 

original). Apesar de camuflada a pessoalidade do enunciador, o caráter agente da 

empresa está gramaticalmente marcado: a empresa age, faz, muda o rumo de sua 

história; a editoria é capacitada para transformar sua identidade a partir de suas próprias 

decisões e ações. 

Outro indício importante nessa trama discursiva é a maneira de expressar o eixo 

temporal que estrutura o enunciado. A frase de abertura já evidencia a perspectiva que 

serve de referência para as relações empreendidas. A oração sem sujeito gramatical há 

seis anos, que funciona como adjunto adverbial do período que abre a apresentação do 

manual, indica tempo decorrido e situa um ponto no passado considerado marco no 

avanço da reconstrução da identidade da empresa. Essa localização temporal deixa 

patente a implicação do manual com sua enunciação. Compreendemos que o ano 

ressaltado se trata do de 1990, já que o manual foi publicado em 1996. Essa referência 

temporal nos permite identificar não apenas um ponto no passado, mas principalmente 

um ponto no percurso histórico da editoria. 

Mais do que sua função sintática, interessa-nos a função enunciativo-discursiva 

dessa marca temporal que nos orienta em dois sentidos. Por um lado, sinaliza o “agora” 

como referencial do enunciado, caso contrário, não compreenderíamos a referência 

temporal que abre o texto. Por outro, inscreve a produção no manual num momento do 

empreendimento de O Dia de construir uma identidade de seriedade diante dos seus 

leitores e de seus pares da esfera jornalística, já que é a trajetória da editoria que confere 

relevância ao tempo decorrido expresso. 

A despeito da pretendida não pessoalidade no início do texto da apresentação do 

manual com a designação do enunciador em terceira pessoa do discurso, entendemos o 
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manual como um enunciado prescritivo do trabalho jornalístico que parte da cúpula 

administrativa de O Dia e se endereça aos funcionários/repórteres da própria empresa. 

Portanto, sua produção, circulação e recepção são imbuídas de um valor dentro do 

funcionamento editorial na condição de empresa, e o caráter administrativo do agir se 

sobrepõe ao jornalístico. Para reconhecer o valor que estrutura essa perspectiva 

empresarial sobressaindo à jornalística, continuemos a analisar o modo como os sujeitos 

enunciativos se relacionam. 

Ainda no primeiro parágrafo da apresentação do manual, outra referência 

confirma o estatuto das relações intersubjetivas empreendidas. Vejamos o fragmento da 

seguinte frase: [...] coube ao jornalista Ary Carvalho, seu novo proprietário [do jornal], 

comandar a mudança de imagem mediante um processo de reformulação ainda em 

curso [...] (MR, p. 8 – grifos nossos). A menção aqui não é feita à figura do profissional 

jornalista, mas de um jornalista particular que assina a carta de apresentação e enuncia 

como presidente da empresa, como vimos anteriormente. No texto da apresentação, Ary 

Carvalho divide com a empresa a capacidade de ação em favor da construção da 

identidade séria de O Dia. Nessa trama, não parece ser sua faceta de jornalista que o 

legitima a agir, mas o fato de ser proprietário da empresa, o que ratifica a relação 

assimétrica estabelecida entre enunciador e destinatário no manual quanto à 

possibilidade de participação discursiva. Esse jornalista especificamente compartilha 

com o enunciador a possibilidade de ação discursiva, e isso o distingue do 

jornalista/repórter, destinatário pressuposto nessa interação. 

No início do segundo parágrafo, deparamo-nos com uma mudança na marca 

linguística do enunciador, que se apresenta na desinência número-pessoal do verbo: 

Embora estejamos atendendo a uma sociedade servida por um sistema educacional 

precário e profundamente descuidada com o bem-estar de seu povo, não há como 

negar: o coração do Brasil está mudando (MR, p. 8). Ao saltar da suposta não 

pessoalidade para uma apresentação marcadamente subjetiva, o enunciador consolida o 

projeto discursivo apontado desde a carta de abertura do MR. Mesmo circulando pela 

não pessoalidade, mantém-se o aspecto de agente ativo, de sujeito imbuído da 

capacidade de tomar decisões e agir discursivamente, ao passo que ao jornalista/repórter 

é relegado uma posição enunciativo-discursiva de silêncio. Não está previsto nenhum 

espaço para sua voz, sua contribuição na condição de profissional; o manual pressupõe 
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apenas um funcionário a aderir à postura editorial, um repórter mudo que executa as 

decisões da cúpula administrativa da empresa. O agir pertence efetivamente à empresa, 

sem intervenção de profissionais. O fato de não haver nenhuma referência à 

contribuição desses repórteres a quem se endereça o manual sugere que não 

participaram e nem se espera que participem da articulação estilística de O Dia. 

Ao longo do texto da apresentação do MR, identificamos a consolidação dessa 

trama intersubjetiva assimétrica que constrói um destinatário silenciado e um objeto do 

discurso inegociável. Observemos os dois quadros abaixo com os indicadores do 

enunciador e do destinatário para comparar de que modo as formas linguísticas de um 

de outro corroboram a trama enunciativa que descrevemos: 

Quadro 4.1.3 A 

Indicadores Linguísticos do Enunciador – Apresentação do MR 
Função  Pessoais Não pessoais Espaço-

temporais Sintática Textual 
§ 

  há seis anos adjunto adverbial de tempo dêitica 
 O DIA  sujeito simples anafórica 
 sua [d’O DIA] 

guinada  
 determinante -adjunto 

adnominal 
anafórica 

 o jornal  sujeito simples anafórica 
 sua [do jornal] 

própria sobrevivência  
 determinante - adjunto 

adnominal 
anafórica 

 seu [do jornal] novo 
proprietário 

 determinante - adjunto 
adnominal 

anafórica 

 
 
 
 

1 

estejamos   sujeito desinencial dêitica 
 o nosso*   sujeito simples dêitica 

 pelo DIA  agente da passiva anafórica 

 
2 

 O DIA  objeto direto anafórica 
 seu [d’O DIA] 

pessoal de redação 
 determinante – objeto 

direto 
anafórica 

queremos   sujeito desinencial dêitica 

 
3 

  do DIA  Adjunto adnominal anafórica 
temos   sujeito desinencial dêitica 

  hoje adjunto adverbial de tempo dêitica 
somos acreditados    sujeito desinencial dêitica 

Nossos leitores   determinante - adjunto 
adnominal 

dêitica 

nossas vocações   determinante - adjunto 
adnominal 

dêitica 

 
 
 

4 

 do DIA  adjunto adnominal anafórica 
 o jornal  sujeito simples anafórica 
 seu [do jornal] 

compromisso  
 determinante - adjunto 

adnominal 
anafórica 

 
5 

  neste manual adjunto adverbial de lugar dêitica 
de todos nós*   Núcleo - adjunto adnominal dêitica 
conseguimos*   sujeito desinencial dêitica 

 
6 

  deste novo 
O DIA 

determinante - adjunto 
adnominal 

dêitica 7 
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Quadro 4.1.3 B 

Indicadores Linguísticos do Destinatário – Apresentação do MR 
Função Pessoais Não pessoais 

Sintática Textual 
§ 

 o capital de bons quadros profissionais núcleo - adjunto adnominal anafórica 1 
o nosso*  sujeito simples dêitica 2 

 seu pessoal de redação objeto direto anafórica 3 

∅ ∅ – – 4 
 a todos da redação objeto indireto anafórica 5 
 trabalho do repórter e do redator núcleo - adjunto adnominal anafórica 

de todos nós*  núcleo - adjunto adnominal dêitica 
conseguimos*  sujeito desinencial dêitica 

 
6 

∅ ∅ – – 7 

 
Os quadros 4.1.3 A e 4.1.3 B nos auxiliam a visualizar as formas linguísticas 

mobilizadas pelo movimento discursivo implicado nas relações intersubjetivas do texto 

de apresentação do manual. Nos quadros, ressaltamos, em cor amarela, os pontos de 

coincidência entre as referências ao enunciador e ao destinatário; em azul, destacamos 

as formas gramaticais com funções sintáticas que favorecem a expressão de ações; em 

vermelho, realçamos aquelas formas com função dêitica. Por se tratarem de indicadores 

de sujeitos que estruturam o enunciado, é previsível que a maior parte das expressões 

tenha a função dêitica ou contenha elementos com funções dêiticas: treze dos vinte e 

cinco itens listados. Porém, a quantidade de elementos não diz muito do movimento 

discursivo que mobilizam essas formas. 

Enunciador e destinatário são apresentados pessoal e não pessoalmente, e a 

articulação de todas produz um efeito discursivo que corrobora o projeto enunciativo do 

manual. Comecemos a análise pelas formas não pessoais, que marcam a abertura da 

apresentação. Como vimos anteriormente, a abertura da apresentação é marcada por 

uma referência temporal que sinaliza tanto um ponto no tempo quanto o percurso da 

editoria na busca por redesenhar sua identidade institucional. A exceção desse indicador 

temporal, todo o primeiro parágrafo se constrói em terceira pessoa do singular, de 

maneira que enunciador e destinatário não se distinguiriam do ponto de vista formal. 

Tanto a editoria quanto os jornalistas são apresentados como ausentes do enunciado, 

como se fossem seu objeto. 

Não obstante, mesmo os modos não pessoais de apresentar os sujeitos 

enunciativos diferem. Na primeira frase, lemos: [...] O DIA descobriu a bússola e deu 

sua primeira grande guinada editorial (MR, p. 08). A logomarca da empresa, 
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desempenhando a função sintática de sujeito da frase, apresenta um elemento que age, 

que atua; a empresa descobre e dá um passo que muda sua história. Na frase seguinte, 

em contrapartida, a apresentação dos jornalistas sugere outra construção discursiva: De 

pouco apreço pela verdade, desprovido de credibilidade, emaranhado numa enorme 

balbúrdia gráfica e sem o capital de bons quadros profissionais, o jornal inverteu essa 

marcha negativa [...] (MR, p. 08 – grifos nossos). Aqui novamente o sintagma que faz 

referência à editoria desempenha a função de sujeito da oração e, do ponto de vista 

gramatical, pratica a ação verbal de inverter. Discursivamente, o jornal é representado 

como aquele capaz de mudar seu próprio curso. Já os jornalistas são representados como 

capital, logo, implicados e imbricados no funcionamento capitalista, que não concebe 

sujeitos, mas coisas, bens com valor econômico. Na condição de bem da empresa, não 

figuram, discursivamente, como sujeitos com possibilidade de agir junto à editoria e 

participar de fato da reconstrução identitária institucional. 

Essa construção discursiva dos jornalistas é retomada, por exemplo, no terceiro e 

quinto parágrafos: A terapia [...] introduziu a veracidade na informação, capitalizou 

seu pessoal de redação e estabeleceu a ordem gráfica [...] (MR, p. 09 – grifos nossos); 

E a todos da redação cabe o compromisso de fazer um jornal compacto, acessível [...] 

(MR, p. 10 – grifos nossos). Nessas duas frases, aqueles que são o destinatário 

pressuposto do manual são representados, de novo, como bens da empresa, conforme 

vemos nos itens destacados. Do ponto de vista sintático, funcionam como objeto direto 

e indireto, respectivamente. Da perspectiva discursiva, o pessoal de redação, todos da 

redação reafirmam o caráter de funcionário, e não de profissional dos jornalistas. São 

retratados novamente como propriedade da empresa, ao invés de sujeitos autorizados 

pela esfera jornalística a atuar no jornal, pelo jornal, como o jornal. 

A mesma postura discursiva se repete no sexto parágrafo: neste manual, 

concebido para consulta ágil e rápida [...], se resumem normas editoriais básicas e 

padrões de grafia para orientar o trabalho do repórter e do redator (MR, p. 11 – grifos 

nossos). Mais uma vez alocados gramaticalmente no objeto verbal, agora como adjuntos 

adnominais, os jornalistas são tolhidos de poder de ação. As designações de funções na 

editoria – repórter e redator – confirmam e consolidam o lugar enunciativo-discursivo 

projetado para os jornalistas nesse enunciado, qual seja, o de destinatário silenciado, 

falado, e não falante. 
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Além dessa diferenciação entre as formas não pessoais de atualizar os sujeitos 

enunciativos, reconhecemos também distinção entre as formas pessoais que reafirma a 

assimetria autoritária do enunciado. Assim, verificamos a oposição “manifestação 

pessoal” vs. “não pessoal” dos sujeitos enunciativos, por um lado, e a oposição 

“manifestação pessoal inclusiva” vs. “exclusiva”, por outro. Pensemos o primeiro par.  

Como já descrevemos, o texto da apresentação inicia com um a aparência de não 

pessoalidade, com verbos na terceira pessoa do singular e referências aos sujeitos 

enunciativos também em terceira pessoa. Destacamos também que a natureza discursiva 

das referências ao destinatário difere daquelas ao enunciador. Chamamos atenção, neste 

momento, para outra marca de ação discursiva que corrobora a postura autoritária da 

organização do enunciado. Enquanto o enunciador, mesmo travestido em formas não 

pessoais, se constrói como sujeito falante, o destinatário é construído como sujeito 

falado. Quem age é a editoria; ao jornalista – repórter – cabe apenas executar aquilo 

determinado pela cúpula da empresa de informação. Essa condição é marcada tanto pela 

designação em terceira pessoa quanto pelo movimento provocado pela inclusão e 

exclusão no escopo referencial das marcas pessoais do enunciador. 

A paragrafação e mudança na forma de atualização do enunciador configuram 

um gesto que vai além do nível linguístico. A marca de primeira pessoa do plural no 

início do segundo parágrafo ratifica os lugares discursivos que descrevemos. 

Observemos a frase: embora estejamos atendendo a uma sociedade servida por um 

sistema educacional precário e profundamente descuidada com o bem-estar de seu 

povo, não há como negar: o coração e o cérebro do Brasil estão mudando (MR, p. 08). 

A oração concessiva em que o nós é mobilizado versa sobre a atuação do jornal face à 

sociedade. Compreendemos a natureza exclusiva da primeira pessoa do plural expressa 

na desinência número-pessoal do verbo, porque atender à sociedade implica ação, e não 

execução de tarefas. Envolve tomada de decisão e posicionamento, logo, exige a 

configuração de um sujeito falante. O destinatário não é convidado a participar dessa 

possibilidade discursiva. 

Nesse mesmo parágrafo, identificamos uma marca de primeira pessoa do plural 

com caráter possivelmente inclusivo: em um país como o nosso, a crise produz efeitos 

autofágicos para quem a estimula e sustenta (MR, p. 08). Na oração comparativa com 

verbo ser elíptico, o sintagma o nosso funciona como sujeito. Entretanto, não há 
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nenhuma ação manifesta na oração. Não há qualquer significado que aponte para um 

sujeito falante, um sujeito com vez e voz discursiva. O convite à inclusão no escopo 

referencial da marca de primeira pessoa do plural se deve à condição de ser brasileiro 

independente de qualquer outro aspecto. A inclusão, portanto, não se restringe ao 

destinatário. Os funcionários que não são brasileiros estão excluídos dessa referência, e 

tantos outros brasileiros que não trabalham na editoria estão incluídos. Assim, o caráter 

inclusivo dessa forma pronominal é relativo do ponto de vista discursivo, considerando 

o projeto enunciativo do manual. 

Mais adiante, ainda no mesmo parágrafo, nova marca confirma essa 

diferenciação na construção discursiva dos sujeitos enunciativos: [...] o jornalismo 

praticado no passado pelo DIA padeceria de dificuldades respiratórias (MR, p. 08). 

Como agente da passiva, o jornal, ainda que novamente manifesto de maneira não 

pessoal, é representado como aquele que pratica o jornalismo. A instituição, mais uma 

vez, age, atua, decide, faz. Reparemos que, nessa frase especificamente, a editoria, a 

cúpula pensante (falante, do ponto de vista discursivo) é reconhecida como praticante 

do jornalismo, e não aqueles que executam suas determinações. 

O terceiro parágrafo dá continuidade a essa construção discursiva com um 

percurso linguístico diferente. No início do parágrafo, a empresa é apresentada na 

terceira pessoa, pelo nome da empresa novamente, mas dessa vez na função de objeto 

direto. Vejamos: a terapia limpou O DIA, introduziu a veracidade na informação, 

capitalizou seu pessoal de redação e estabeleceu a ordem gráfica (MR, p. 09). 

Discutimos acima a posição do destinatário: é representado como bem da empresa, que 

tem a posse sobre os repórteres e demais funcionários. O que nos interessa neste 

momento é a figura da editoria. Apesar de sofrer a ação verbal, a hierarquia em relação 

aos repórteres é garantida. Além disso, o sujeito da frase – terapia – é quem limpa, 

introduz, capitaliza, estabelece. As ações expressas nesses verbos ratificam o lugar 

discursivo da editoria, porque ela arquitetou e arquiteta as transformações de sua própria 

identidade institucional e, apesar de ser objeto direto do primeiro verbo, 

discursivamente é quem continua agindo, atuando. Poderíamos reformular a frase 

ressaltando a redundância: A terapia empreendida pelo DIA limpou O DIA, introduziu a 

veracidade na informação veicula pelo DIA, capitalizou o pessoal de redação do DIA e 

estabeleceu a ordem gráfica do jornal O DIA. 
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A atualização desse projeto enunciativo-discursivo é confirmado no final do 

parágrafo com a explicitação de uma marca pessoal do enunciador na desinência verbal: 

e é isto que queremos mudar (MR, p. 09). A manifestação volitiva cabe, nesse 

enunciado, apenas ao sujeito falante, isto é, ao enunciador, já que para o destinatário não 

há espaço de expressão subjetiva agente. Essa marca exclusiva de primeira pessoa 

consolida, discursivamente, a assimetria nas relações intersubjetivas do enunciado. 

Curiosamente, no parágrafo seguinte, o quarto, não há referência de espécie 

alguma ao destinatário. Em contrapartida, há quatro atualizações pessoais do 

enunciador, novamente, de maneira exclusiva. Assim, mais uma vez reconhecemos a 

paragrafação e os indicadores linguísticos do enunciador como parte de um processo 

discursivo que orienta o todo do manual de redação. Essa organização da malha textual 

da apresentação do MR constitui o projeto enunciativo empreendido pela empresa ao 

publicá-lo. Observemos as frases em que aparecem essas marcas do enunciador. Na 

primeira, encontramos três delas: Temos hoje uma boa base de imagem, somos 

acreditados e respeitados por nossos leitores, pelos governantes e concorrentes (MR, p. 

10). Levando em conta o funcionamento desse jornal, sabemos que a imagem projetada 

junto aos leitores é o da editoria. Aqueles que assinam as reportagens não são 

conhecidos do público em geral, apenas compõem mais um recurso editorial de 

organizar seu enunciado. Faz parte do funcionamento jornalístico impresso a assinatura 

de certas matérias, e, no caso, o suposto anonimato dessas assinaturas corroboram a 

proposta da empresa de enunciar em detrimento da constituição subjetiva de seus 

repórteres. Veremos essa questão da assinatura dos repórteres mais adiante (cf. seção 

4.2). 

Seguindo essa linha de raciocínio, reconhecemos o caráter exclusivo nas demais 

marcas de primeira pessoa da frase, que reafirma que a editoria – não os funcionários – 

é acreditada e respeitada e dela são os leitores. A assinatura O Dia é instaurada como 

sujeito falante, com volição, que conquista respeito, credibilidade e pode construir sua 

história com ações próprias. A última frase com expressão da pessoalidade do 

enunciador corrobora essa construção discursiva das relações intersubjetivas 

enunciativas: Uma base sólida o suficiente para garantir um retorno sem maiores 

danos à principal de nossas vocações: o jornal popular, com todas as características e 

conceitos éticos agregados ultimamente (MR, p. 10). Se explicitarmos que foi a própria 
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editoria por meio de suas decisões e ações que agregou novas características e conceitos 

éticos, entendemos que a vocação pertence à empresa, e não àqueles que executam suas 

determinações. Os indicadores temporais hoje e ultimamente, assim como aquele que 

abre o texto de apresentação do manual, apontam para o eixo temporal que constitui o 

percurso histórico da editoria e pelo qual ela própria é responsável. 

No quinto, sexto e sétimo parágrafos não há nada que dê outro direcionamento 

ao projeto discursivo destacado. No quinto, por exemplo, encontramos: [...] os leitores 

do DIA estão em todas as classes sociais. Mas o jornal conserva seu compromisso com 

a massa popular [...] (MR, p. 10). Apesar de desempenhar a função de adjunto 

adnominal, a primeira manifestação discursiva da empresa nessa frase expressa a ideia 

de posse, posse de leitores. Em seguida, o sintagma o jornal funciona como sujeito do 

verbo conservar, consolidando o projeto de representar a empresa como sujeito falante. 

Por fim, o pronome adjetivo seu reforça a natureza subjetiva do enunciador 

apresentando-o como comprometido com a relação com o público leitor. Ainda nesse 

parágrafo, como discutimos anteriormente, a referência a todos da redação confirma a 

posição do destinatário na trama intersubjetiva de modo que seu compromisso é 

vinculado ao funcionamento da empresa, e não à prática jornalística. 

O penúltimo parágrafo apresenta duas formas curiosamente exclusivas de 

primeira pessoa que valem a pena analisar. Nesse trecho da apresentação, o enunciador 

justifica a importância da publicação do manual para o empreendimento da editoria de 

redesenhar sua identidade institucional. O manual é representado discursivamente como 

materialização do ponto de vista da editoria: 

Ele [o manual] é, sobretudo, um referencial para o aperfeiçoamento 

profissional e ético de todos nós. Um método que ajudará a escrever 

bem, a partir da certeza de que os assuntos só são acessíveis para o 

leitor quando não conseguimos traduzi-los de modo atraente, exato e 

compreensível (MR, p. 11). 
 

O aperfeiçoamento ético e profissional aponta, de fato, para os funcionários que 

efetivamente redigirão os textos veiculados pela editoria. Do mesmo modo, apesar de 

elíptico, o objeto direto do verbo ajudar são os repórteres, que devem, a partir da 

publicação do manual, escrever bem e ter um padrão bem claro de atividade redacional. 

O ato de conseguir fazer a tradução dos assuntos para o público leitor é de 

responsabilidade do repórter, que deve seguir o padrão explicitado no manual. Essas 
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marcas de primeira pessoa do plural parecem excluir o enunciador e abarcar o 

destinatário. Nem por isso, conferem-lhe poder de ação discursiva. O repórter continua 

assujeitado ao parecer editorial, sem espaço para contribuição na construção do 

exercício jornalístico do ponto de vista discursivo. Tecnicamente está claro que a 

editoria reconhece a atividade do repórter. É o funcionário que executa a tarefa de 

arquitetar o produto editorial. Cada notícia, cada reportagem, fotograma etc. é resultado 

do desempenho de uma atividade que atualiza um ponto de vista ao qual o repórter só 

pode aderir. O escopo dessas instâncias do nós parece se limitar ao destinatário. 

Todavia, a natureza subjetiva falante mantém-se restrita ao enunciador. 

No último parágrafo, a trama intersubjetiva se mantém, mas com poucas 

referências aos sujeitos enunciativos. Assume-se, porém, um aspecto dialogal: Para 

concluir, apenas um lembrete (MR, p. 11). Mais uma vez, a paragrafação junto com 

opções lexicais apontam para o movimento discursivo do enunciado. A conclusão 

desempenha não apenas uma função linguístico-textual, mas, principalmente, 

enunciativo-discursiva. A apresentação do manual se encerra com um lembrete. Para 

quem? Apesar de não explicitado, sabemos que se endereça ao destinatário pressuposto: 

os repórteres. E o parágrafo segue: o ponto de partida para o sucesso deste novo O DIA 

é a conservação da credibilidade, um bem intocável (idem). A noção de credibilidade 

atrelada a sucesso e bem sustenta uma perspectiva capitalista, o que aponta para a 

orientação do modo como a editoria lida com sua função. Antes do desafio jornalístico, 

a editoria atende ao mercado econômico, ou seja, age como empresa. Assim, a 

reconstrução identitária institucional, ainda que orientada para a prática de um 

jornalismo reconhecidamente sério pelos leitores e pares da imprensa, tem uma 

preocupação notadamente econômica. 

Essa articulação intersubjetiva, presente na capa, carta de abertura e 

apresentação do manual, dá o tom que rege o todo do enunciado. Ao compararmos o 

ambiente sintático em que os indicadores pessoais e não pessoais dos sujeitos 

enunciativos se encontram, reparamos que a articulação entre uma e outra maneira de 

manifestá-los, bem como o ato de excluir o destinatário do escopo referencial da 

primeira pessoa do plural e o de convocá-lo a partilhar dele, entre outros discutidos 

acima, produzem efeitos de sentido que moldam o projeto enunciativo-discursivo do 

manual como um todo. Sua publicação o apresenta como um comunicado, uma norma 
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rígida, e não como um instrumento de negociação e mediação de saberes, ou um espaço 

de interação entre a perspectiva administrativa e jornalística. Com isso, o caráter 

normativo do enunciado é acentuado em detrimento de qualquer nuança de diálogo. 

Dialogalmente, identificamos sujeitos enunciativos estruturando o texto; 

discursivamente, reconhecemos uma relação assimétrica entre esses sujeitos que 

legitima valores empresariais acima de qualquer outro. Isso nos permite afirmar que, do 

ponto de vista dialógico, o manual não se constitui como diálogo, nem como espaço de 

possível diálogo; não há movimento de palavra entre interlocutores, nem espaço para 

reassimilação e reacentuação da palavra do outro. 

O MR constitui um enunciado autoritário que consolida a perspectiva 

empresarial face à jornalística, trazendo para o exercício profissional do jornalismo, no 

âmbito dessa editoria, um elemento complicador no emaranhado de tensões éticas que 

discutimos nos capítulos anteriores e demonstramos parcialmente nos itens 4.1.1 e 4.1.2 

deste capítulo. O tom manifesto na carta de abertura e na apresentação do manual 

sugere a gestão das tensões éticas pelo prisma da tendência mercadológica. Para a 

editoria, o tratamento dos conflitos éticos inerentes à prática jornalística deve atender ao 

imperativo capitalista, e não aos princípios que mobilizam a classe de profissionais, ou 

o jornalismo na condição de campo do conhecimento. Vejamos como o restante do 

manual orienta a administração dos conflitos éticos. 

Do capítulo 1 ao 4, há orientações para a atividade redacional (verbal). As 

questões da visualidade do texto jornalístico são tratadas nos capítulos 5 e 6. Os 

capítulos 7 e 8 versam sobre a postura do jornalista em sua atividade profissional pela 

editoria, e o último capítulo traz informações gerais sobre siglas, abreviaturas, entre 

outras. De modo geral, há regularidade no modo de introduzir e organizar os capítulos. 

O primeiro inicia na página 13 e termina na página 18. O capítulo 2 tem início na página 

19 e termina na 32. O terceiro vai da página 33 à 36; o quarto, da 37 à 56. O capítulo 5 

vai da página 57 até a 64; o 6 da 65 a 72. O sétimo capítulo inicia na página 73 e 

termina na 82; o capítulo 8 vai da página 83 até a 92, e o capítulo nove vai da página 93 

até a 129. A última página de cada capítulo está em branco. 

Antes de pinçarmos o conteúdo de cada um dos capítulos para analisar as 

implicações discursivas, comparemos as páginas introdutórias dos quatro primeiros: 
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Figura 4.1.3 F 

  

  

 

Além da identificação numérica do capítulo no lado direito do topo da página, 

observamos um destaque imagético a um vocábulo escolhido para dar título ao capítulo. 

O primeiro é intitulado linguagem, e entendemos que trata, sobretudo a partir do que 

nos informa o subtítulo, de orientações estilísticas editoriais. Do segundo ao quarto 

capítulo, novamente de acordo com o expresso nos subtítulos, identificamos uma 

valorização de aspectos gramaticais normativos, embora possamos deduzir que os 

capítulos 2 e 3 também tragam indicações de estilo. 

Comparando cada uma dessas páginas introdutórias (cf. figura 4.1.3 F), 

constatamos que o subtítulo do terceiro capítulo traz uma marca explícita do destinatário 

– o que você não pode usar (MR, p. 33 – grifo nosso) – que é, mais uma vez, colocado à 

mercê da das decisões do enunciador. Este, em contrapartida, se coloca num lugar no 

qual é autorizado a determinar a atuação do destinatário. 
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Outro aspecto relacionado a esse capítulo chama atenção: a maneira como é 

apresentado no índice. Vejamos: 

Figura 4.1.3 G 

 

 

No índice, os subtítulos não são listados, e os capítulos são identificados pelo 

vocábulo unitário que os intitula. O capítulo 3, todavia, é designado na página 6 pela 

frase não use... Além do advérbio de negação, optou-se por introduzir um verbo no 

imperativo e a inclusão das reticências, constituindo uma proibição. Se 

transcrevêssemos o título em um único vocábulo como os demais capítulos, poderíamos 

substituir aquele discriminado no índice pelo vocábulo proibido, já que a ideia do título 

é de coerção. Antes de avançarmos pelo conteúdo desse capítulo, atentemos para os 

capítulos que o antecedem. 

O primeiro capítulo do MR consiste de um texto argumentativo em que se tenta 

justificar a relevância de um estilo informal de linguagem na produção do jornal, porém, 

comprometido com a verdade. Deduzimos que seja uma referência ao senso moderno de 

verdade, embora possamos reconhecer, no todo do manual, um apelo ao funcionamento 

contemporâneo em que a verdade moderna só é valorada se corroborar para o alcance 

dos objetivos da empresa. Citando exemplos economicamente bem sucedidos de uma 

editoria argentina e outra inglesa que também investiram num modelo populesco de 

produção jornalística, os valores que sustentam o empreendimento de reconstrução 

identitária editorial comprometem-se especificamente com a arena mercadológica. 



 178  

A responsabilidade do jornalista, desse ponto de vista, é subjugada às demandas 

empresariais. A partir da representação empregatícia do jornalista, compreendemos que 

o comprometimento com o trabalho não é valorado pela adesão à ética profissional, e 

sim à mercadológica. Para a editoria, o produto jornalístico referendado em um 

concurso configura, em última análise, um bem de consumo. 

Quanto à organização textual, o capítulo pode ser dividido em duas partes: a 

primeira, argumentativa propriamente dita, composta por três parágrafos; e a segunda, 

com caráter de exemplificação, formada por um exemplo de lead e tópicos com as 

coordenadas. Certamente o exemplo escolhido e as coordenadas sugeridas constituem 

estratégia argumentativa da tese do capítulo, que é a adoção de um estilo que favoreça a 

relação entre o jornal e o público leitor/consumidor e garanta boa tiragem. 

A proposta argumentativa desse capítulo é atualizada pelo padrão enunciativo 

estabelecido desde a carta de abertura do manual. O jogo atualizado pelo modo de 

apresentar os sujeitos enunciativos se mantém, de modo que o capítulo inicia com um 

parágrafo sem marcas pessoais do enunciador ou do destinatário. Nele encontramos 

referências à editoria como O DIA e suas reformulações, de maneira que o enunciador 

se traveste de objeto do discurso. Nesse trecho, o locutor defende a nova postura 

estilística editorial do jornal. 

Já no final do segundo parágrafo, encontramos uma marca explícita do 

enunciador; uma forma exclusiva de pronome possessivo: este é o nosso objetivo: 

capturar pela emoção, pelo inusitado, a atenção e fidelidade do leitor (MR, p. 14). 

Esclarecido em vários pontos do manual, o objetivo geral da empresa é construir um 

jornal com respeito do público e dos pares na imprensa. Assim, o destinatário não 

participa do escopo de referência do pronome nosso, uma vez que não é dele, a 

princípio, o intuito de reconfiguração institucional. Nem sequer a oportunidade de 

participar como sujeitos falantes nesse processo é dada aos jornalistas repórteres. A 

partir daí, há uma oscilação entre formas inclusivas e exclusivas de primeira pessoa do 

plural que movem a trama intersubjetiva do enunciado. 

O terceiro parágrafo inicia com uma referência exclusiva do enunciador: assim, 

precisamos cultivar novos hábitos de apurar e escrever (MR, p. 14). Certamente não é a 

cúpula que apura nem escreve os textos que são veiculados sob a assinatura editorial de 

O Dia. Por isso, podemos afirmar que essa marca pessoal, ainda que de primeira pessoa, 
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exclui, na prática, o enunciador e abarca o destinatário. O mesmo vale para a forma 

encontrada ao final do parágrafo: cabe-nos colocar os fatos na dimensão mais plena e 

grandiosa do cotidiano (MR, p. 15). Em contrapartida, as duas últimas marcas nesse 

mesmo parágrafo também são exclusivas, mas excluem o destinatário: este é o nosso 

lead, a nossa matéria principal (MR, p. 15 – grifo do original). A produção é 

reconhecidamente de O Dia, e não dos repórteres. Como veremos ainda (cf. seção 4.2), 

até a assinatura empírica de algumas matérias pode corroborar a autoria editorial. 

Assim, o lead e a matéria principal remetem ao produto assinado e comercializado pela 

empresa de informação. 

Na primeira frase do parágrafo que segue, a editoria se apresenta novamente de 

maneira não pessoal, mas na segunda frase, a pessoalidade é retomada. Contrastemos: 

Um dos elementos de sucesso do DIA – que atravessou intocável todo 

o processo de reforma, iniciado no fim dos anos 80 – é a variedade de 

informação. Em nossas páginas, o leitor está acostumado a encontrar 

sempre um grande número de matérias, assunto de interesse de seu 

bairro, sua atividade profissional, sua economia doméstica (MR, p. 15 
– grifo do original). 
 

Após o movimento de exclusão do enunciador e, em seguida, do destinatário, a 

editoria volta a se apresentar na terceira pessoa. Na frase seguinte, porém, retoma uma 

forma subjetiva exclusiva, deixando, novamente, o destinatário fora de seu escopo. 

Discursivamente, há linearidade na apresentação do enunciador nesse trecho, já que o 

destinatário não está contemplado em nenhuma delas. As cinco manifestações de 

primeira pessoa do plural que seguem nesse último parágrafo da primeira parte do 

capítulo excluem o destinatário. Observemos:  

Se mudamos o alvo, se desejamos neste momento o filé, não podemos 

desprezar as batatinhas [...] Só assim, conservando-se o nosso espaço 

de hoje, poderemos melhor racionalizar nossa edição (MR, p. 15) 
 

Como descrevemos e demonstramos, a ação discursiva e constituição de um 

sujeito falante ficam restritas ao enunciador, de maneira que mudar o alvo, desejar o 

filé, desprezar, racionalizar são possibilidades para a editoria. O espaço e a edição são 

propriedades dela, assim como os jornalistas, que só participam desse espaço e edição 

na condição de repórteres, funcionários da empresa O Dia. 
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Na exemplificação das coordenadas propostas ao final do capítulo, as formas de 

primeira pessoa do plural excluem o enunciador, que supostamente se coloca no mesmo 

plano que o destinatário, mas, de fato, as referências apontam para este. Vejamos um 

dos itens das coordenadas: 

Figura 4.1.3 H 

 

 

As equipes de reportagem são aqueles que efetivamente percorrem os lugares e 

realizam a apuração dos fatos, e não a editoria, por isso, essa marca pessoal na 

desinência verbal não pode, de fato, abarcar o enunciador. 

A partir do segundo capítulo, o tom de normatização tende a apagar marcas 

pessoais do enunciador, que se apresenta apenas com o nome da empresa – O DIA. O 

destinatário, quando referido no texto, também é apresentado em terceira pessoa do 

singular, geralmente no sintagma “o repórter do DIA”. Há predomínio de formas 

deônticas, imperativas, listas de verbos no infinitivo, apresentação de exemplos, bem 

como listas com instruções do tipo “assim, e não assim”. O texto é organizado em 

tópicos, sem nenhuma discussão ou reflexão sobre as funções das normas, a não ser 

padronização editorial e adequação ao modo de as camadas populares da sociedade, a 

quem, a princípio, o jornal atende, usarem a linguagem. 

No segundo e terceiro capítulos, encontramos referências à editoria tanto na 

moldura (cf. figura 4.1.3 I, copiada do segundo capítulo do manual e J, copiada do 

quarto capítulo) quanto no conteúdo da página. 
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Figura 4.1.3 I 

 

 

Figura 4.1.3 J 
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Não obstante, no quarto capítulo (cf. figura 4.1.3 K adiante), só encontramos 

referência à editoria na moldura que enquadrada o conteúdo da página. As normas são 

apresentadas sem uma expressão clara de onde vêm e por quem são referendadas. 

 

Figura 4.1.3 K 

 

 

Interpretamos essa postura enunciativa como um processo de intensificação do 

projeto já descrito. O tom fica ainda mais assimétrico. Se antes o enunciador oscilava 

entre uma apresentação pessoal e não pessoal, ou ainda, se incluía ou excluía o 

destinatário do escopo de sua apresentação pessoal, ou mesmo se o representava pela 

primeira pessoa do plural, agora há constância na marca não pessoal. O uso do 

imperativo, bem como das expressões deônticas seriam os principais indícios que 

resgatam a interlocução pretendida e que confirmam o lugar projetado para esse 

destinatário. 

Essas colocações deônticas diferem daquela no início da carta de abertura do 

manual. Na carta, os deveres se dirigiam ao jornalista de um ponto de vista coletivo. 

Apontava para a classe de profissionais, cujos deveres resultavam de uma ética do 

coletivo profissional, ainda que aquele legitimado a determinar tais obrigações não 
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estivesse claro. No interior do manual, as expressões são endereçadas aos repórteres, 

funcionários de O Dia, e o legislador, por assim dizer, é bem claro: a editoria. 

Os capítulos que versam sobre a visualidade do jornal operam da mesma 

maneira enunciativo-discursisva. O tom autoritário que reafirma a condição de 

funcionário dos repórteres, e não de profissionais, é mantido, consolidando o projeto 

que descrevemos. O capítulo 5 aponta para orientações estilísticas desde o subtítulo: 

fotografia um novo estilo. Citamos a primeira página do conteúdo do capítulo, a página 

58, para demonstrar a consolidação do tom discursivo do manual: 

 

Figura 4.1.3 L 

 

 

Aqui o profissional é explicitamente convocado a assumir sua condição de 

funcionário: mais do que nunca, o fotógrafo deve assumir suas funções de repórter 

(MR, p. 58). Isso significa dizer que o ato de fotografar para o jornal está cerceado pela 

política (estilo) editorial. O novo estilo proposto é imposto. Nessa linha de raciocínio, a 

orientação para os fotógrafos localiza questões estilísticas editoriais que funcionam 

como assinatura institucional, em detrimento de uma assinatura profissional. 
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Introduzido na imprensa na década de 20 do século passado, o elemento 

fotojornalístico vinha atender a crescente demanda, sobretudo norte-americana, por uma 

objetivação máxima. A substituição da ilustração, que pressupunha necessariamente a 

interpretação de um gravurista, por uma fotografia infundia um pretenso caráter de 

imparcialidade ao texto impresso. Por meio do fotograma, o fato era supostamente 

levado ao público sem a interferência subjetiva de quem a capturava. A natureza 

subjetiva inerente à fotografia não vem ao caso neste momento; ressaltamos apenas os 

valores que motivaram a introdução do fotojornalismo na composição de um impresso. 

A nova linha editorial de O Dia vai numa direção contrária a essa que motivou a 

implementação do elemento fotográfico na imprensa. A proposta institucional é a 

subjetividade imagética, e não objetividade. Pontuamos que essa valorização subjetiva 

não deve privilegiar o ponto de vista do profissional em relação ao fotografado, mas 

aquele que traduz a política editorial. Isso reforça a condição de repórter, em prejuízo da 

condição de jornalista. Desse lugar – o de repórter –, o fotógrafo deve capturar quantos 

adjetivos forem necessários. O fotograma que equivale a um substantivo não é mais 

desejado (MR, p. 58). Por mais que o Código de Ética da profissão encaminhe a outros 

procedimentos, a editoria determina qual seja o elemento fotojornalístico valorado 

institucionalmente. 

Diante disso, a questão que levantamos é: de quem é efetivamente a autoria de 

um elemento fotojornalístico de caráter adjetivo? Qual subjetividade é recuperada nesse 

traço estilístico: do fotógrafo como indivíduo ou da empresa como empregadora do 

fotógrafo? Quem de fato se responsabiliza pelo produto final? A inserção do problema 

da responsabilidade jornalística num contexto concreto de atuação profissional 

demonstra como a prescrição do trabalho do jornalista não discrimina o nível de 

enunciação em que o texto se atualiza: o nível editorial/empresarial. A partir do que 

identificamos e analisamos no manual, interpretamos que a editoria lida com o pólo de 

tensões inerentes à esfera da imprensa de maneira autoritária, impondo a perspectiva 

mercadológica acima de qualquer outra, transformando qualquer outra orientação ética 

em artifícios para obtenção de seu objetivo: reconstrução identitária que assegureo 

sucesso econômico. Em última instância, é o bom desempenho econômico que 

determinará a eficácia da pretendida identidade institucional. 
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Asseverado o tom autoritário que corrobora relações intersubjetivas assimétricas 

determinantes das posições enunciativas tais como descrevemos e analisamos, o 

capítulo 5 segue com instruções de procedimentos internos quanto ao tratamento dos 

fotogramas. Essas indicações reafirmam que o destinatário pressuposto do manual se 

restringe ao funcionário da empresa, e não abarca um profissional da esfera jornalística 

em geral. 

 

Figura 4.1.3 M 

 

 

O capítulo prevê a obrigatoriedade dos créditos para todo elemento fotográfico, 

incluindo, no caso de foto de arquivo, a necessidade de mencionar a data em que o 

fotografia foi primeiramente publicado: toda foto publicada deve trazer o crédito do 

autor (MR, p. 62 – grifo nosso). Reiteramos a pergunta: quem é o autor da fotografia? 

Considerando as coerções apresentadas no manual, quem efetivamente assina o produto 

estético veiculado na edição de O Dia? Diante do que vimos e analisamos, verificamos 

que a assinatura editoria se sobrepõe a qualquer outra possibilidade de organização 

autoral. Afinal, os repórteres não são articulados como sujeitos falantes, e sim a editoria, 

que dispõe dos recursos, espaços e poder para fazer valer sua voz. 
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Dado o tom que marca a posição institucional face à atuação do jornalista no 

manual, não causa estranhamento o modo como a questão ética é gerida nos dois 

capítulos a ela dedicada. O capítulo 7, intitulado Ética - questões éticas e jurídicas, é 

organizado em vinte e um itens, com indicação para a adoção da postura chamada 

“politicamente correta”. Como o próprio subtítulo sugere, a perspectiva ética é orientada 

pelas coerções legais, que já discutimos anteriormente (cf. seção 4.1.1). A opção por 

expressões “politicamente corretas” se deve à preocupação com possíveis represálias 

judiciais, e não a qualquer comprometimento com os deveres jornalísticos propriamente 

ditos. Vejamos a página 75, parte da 80 e da 81 do manual (cf. figuras 4.1.3 N, O, P, 

respectivamente) para verificar essa gestão ética como prevenção de problemas 

jurídicos: 

 

Figura 4.1.3 N 
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Figura 4.1.3 O 

 

 

Figura 4.1.3 P 

 

 

Esses itens destacados mostram como o manual defende a adesão ao estilo 

politicamente correto de abordar temas polêmicos como medida importante na 

prevenção de possíveis processos judiciais envolvendo material da editoria. Como 

ressaltado no item uso do condicional, a modalização textual no corpo da matéria, nas 

eventuais legendas e no título configura um recurso que atenua eventuais processos 

judiciais (MR, p. 79). No item juízes etc., há o conselho para redobrar os cuidados na 

redação de notícias que envolvem autoridades do Poder Judiciário (idem). O item 

guarda de documentos orienta os funcionários a arquivarem determinados elementos 

utilizados na produção das matérias sempre que contiverem componentes polêmicos. 

Apesar de não haver nenhuma indicação do tipo de polêmica a que se refere o texto do 

MR, a justificativa para tal procedimento é de cunho jurídico: destas provas depende 
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muitas vezes a vitória do jornal [e não do jornalista] em uma demanda jurídica (MR, p. 

80, cf. figura 4.1.3 O). O penúltimo – cessão de fotos e textos – informa que a empresa 

pode ceder textos ou fotografias para colaborar com investigações policiais. Por fim, o 

item jornalistas e lei apresenta a marca mais forte do tom institucional diante dos 

funcionários. Observemos a primeira frase desse item: 

Os jornalistas do DIA devem se apresentar como testemunhas, réu ou 

acusado em ação judicial, inquérito policial ou sindicância 

administrativa de instituições públicas, envolvendo o nome da 

empresa, sempre que for considerado conveniente pelo departamento 

jurídico ou advogados contratados pelo jornal (MR, p. 81, grifo do 
original, cf. figura 4.1.3 P). 
 

A apresentação do jornalista à justiça está atrelada à conveniência da empresa. 

Aqui fica evidente a subserviência do jornalista, que não é construído em nenhum 

momento como sujeito falante, mas como um assujeitado falado, ainda que ocupe o 

lugar enunciativo de destinatário do manual. Apesar de o mesmo item garantir o direito 

de assistência jurídica ao indivíduo funcionário, a frase de abertura estabelece o 

parâmetro a partir do qual a relação é estabelecida. 

Diante dessa perspectiva que recuperamos ao longo do enunciado institucional, a 

quem devemos atribuir responsabilidade na matéria jornalística? A quem devemos 

atribuir a autoria das séries de reportagens premiadas? 

Se a esfera jornalística se constitui entre tensões legais e profissionais, no âmbito 

de uma editoria é preciso acrescentar o conflito ético que a demanda capitalista impõe. 

No manual, identificamos que a tensão da bivocalidade empresa vs. profissional tende a 

ser gerida autoritariamente. Do ponto enunciativo-dialógico, o autor do manual lida com 

essa tensão mitigando as possibilidades de ação discursiva do destinatário pressuposto. 

Isso dá o tom do todo da publicação, que não figura como um espaço de interação e 

negociação de ações, mas de consolidação de valores empresariais em detrimento dos 

jornalísticos. Não há nenhuma indicação de contribuição dos profissionais que 

trabalham na editoria para a elaboração desse referencial de prática jornalística. A única 

menção a uma contribuição é feita ao professor Adriano da Gama Cury, como 

colaborador na produção do manual. Quem exatamente elaborou o MR não é 

explicitado. Pelo que se apresenta no texto que analisamos, os repórteres não 

participaram de sua elaboração e nem é pressuposto que, de alguma maneira, 
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contribuam para sua re-elaboração. O projeto enunciativo-discurso da publicação é 

marcadamente assimétrico e se constitui autoritariamente. 

Seria tautológico identificar o prestígio de valores capitalistas em um texto 

empresarial. O que nos interessa desse modo de representar a figura do jornalista são as 

implicações que daí decorrem em relação a quem efetivamente pode e deve se 

responsabilizar pelo enunciado de um jornal. As séries de reportagens apresentadas nos 

concursos constituem um eixo de tensão entre múltiplos vetores. As diferentes 

perspectivas da responsabilidade sobre o texto impresso que atravessam a prescrição do 

trabalho jornalístico demonstra que o enunciado é o resultado de uma trama que 

sobrepõe e entrelaça múltiplas relações de alteridade. Ora há investiduras legais sobre o 

indivíduo profissional, ora há investiduras do meio profissional, que demanda 

determinado compromisso desse mesmo indivíduo com sua classe profissional e, 

finalmente, a investidura empresarial, que requer do indivíduo funcionário – não do 

profissional – o empenho e eficácia em produzir um bem de consumo. 

Essa multiplicidade de perspectivas da responsabilidade na imprensa aponta para 

conflitos entre aquilo que pode configurar o Outro do enunciado na situação de 

concurso. Considerando o fato de que não se trata de um concurso interno editorial para 

estimular a competitividade entre seus funcionários, mas de concursos promovidos por 

instituições outras que selecionam uma banca examinadora com membros da esfera 

jornalística e de outras esferas pertinentes ao tipo de concurso, ganhar um prêmio 

significa ter referendada a relação institucional empreendida. 

Interpretamos, então, que a atuação do jornalista na condição de funcionário de 

uma editoria implica gerir as tensões éticas tecidas no texto da lei, aquelas construídas 

no comprometimento com a classe profissional e, também, os dilemas éticos que as 

coerções do mercado deflagram. Se o avanço do capitalismo reforça as leis econômicas 

em detrimento de qualquer outro sistema de valor, corrobora o processo de 

dessimbolização e contribui para a desconstrução dos princípios que instauram e 

regulam as perspectivas éticas tais como moldadas até a modernidade. Assim, os 

processos de subjetivação tendem a se atualizar legitimando um sujeito liberado da 

relação com o Outro (DUFOUR, 2003), o que nos permite identificar uma orientação na 

imprensa pelo funcionamento cultural métis. 
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4.1.4 Das responsabilidades desenhadas nas regras dos concursos 

Até agora, verificamos que a esfera jornalística configura um emaranhado de 

fronteiras éticas, com múltiplos vetores em ação. No caso da imprensa brasileira, o 

primeiro embate ético se deu no período do Império, com a transposição da lei de 

imprensa portuguesa para o Brasil. Com o intuito de salvaguardar o poder da Coroa, o 

então Imperador baixou um decreto cerceando a liberdade de expressão na imprensa. 

Mais do que esse gesto particular, interessa-nos as implicações sócio-discursivas ali 

fundadas. A esfera legal passou a representar, pelo menos no Brasil, um eixo de defesa 

do poder instituído, já que a mesma postura defensiva é mantida no período republicano 

e acentuada no ditatorial. Compreendemos que o ato do Imperador em 1823 inaugurou 

um embate ideológico entre a prática jornalística e a noção de liberdade de expressão na 

imprensa. Esse embate se mantém até os dias de hoje, independente de sua 

reformulação. 

Anos mais tarde, observamos a articulação da classe de jornalistas, construindo 

uma perspectiva de coletivo profissional, que é afirmada com a produção de um Código 

de Ética em 1985. A organização da classe profissional jornalística corrobora mais um 

vetor de tensão ética. Além da legal, que grosso modo sustenta uma perspectiva 

governamental, agora a classe também se impõe com seus compromissos e demandas 

no que se refere ao exercício responsável do jornalismo. A constituição da esfera 

jornalística no Brasil vai sendo moldada a partir dessas fronteiras de tensão ética. Nesse 

fluxo, desde a década de 1940, com a instituição do Prêmio Esso de Reportagem 

(atualmente, Prêmio Esso de Jornalismo), a premiação começa a compor mais um vetor. 

Os prêmios que analisamos neste trabalho constituem essa realidade 

contemporânea da esfera jornalística brasileira, porém diferem de prêmios como o Esso 

pelo fato de não terem sua regularidade e visibilidade. Reiteramos que não traçamos 

uma análise dos prêmios em si, mas os abordamos do ponto de vista dos atos editoriais 

na busca pelo objetivo de construir uma identidade institucional não sensacionalista. 

Assim, as regras da edição de 2004 do Prêmio IBCCRM de Jornalismo, do 

Prêmio CNT de Jornalismo e do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo 

configuram um eixo importante para nossa análise, uma vez que são elas, a princípio, 

que moldam aquilo que será referendado no final do concurso. As editorias decidem ou 

não escrever seu material a partir daquilo que é discriminado nas regras dos concursos, 
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bem como se pautam nessas regras para escolher que material inscrever. Aquilo que é 

pré-figurado nas regras sinaliza o modo de lidar com as tensões éticas jornalísticas 

valorado pela instituição premiadora. Atentemos para as regras dos concursos como 

indícios dos valores referendados na premiação das séries de reportagens selecionadas 

como corpus desta investigação. 

O Prêmio IBCCRIM de Jornalismo divulgou as regras do concurso pelo site do 

Instituto (http://www.ibccrim.org.br). Sua versão impressa preenche uma lauda, o que 

demonstra a natureza concisa do documento. Intitulado “regulamento”, o texto das 

regras é organizado em cinco itens principais, com seus respectivos detalhamentos. 

A organização geral do regulamento se dá da seguinte forma: no primeiro item, 

o Instituto apresenta o objetivo do concurso; no segundo, descreve sua abrangência e 

ressalva qualquer possível alteração em edições futuras. A partir do terceiro, o Instituto 

discrimina efetivamente as normas do concurso, destacando nos itens 3 e 4 os detalhes 

de inscrição e avaliação e, no último item, as categorias de premiação e de prêmios. 

Do ponto de vista formal, o Instituto se apresenta ora por sua sigla – IBCCRIM 

–, ora pelo nome do concurso – Prêmio IBBCRIM de Jornalismo, e, tendo guardada a 

noção de que esse enunciado é articulado do ponto de vista dessa instituição não-

governamental sem fins lucrativos, rastreemos o modo de representação discursiva 

daqueles envolvidos na produção jornalística para compreender que valores o 

regulamento tende a afirmar. 

Embora não haja muitas referências àqueles que produzem o material veiculado 

na imprensa, encontramos indícios importantes para desenhar o modo como o Instituto 

compreende o trabalho jornalístico. No primeiro item, ao descrever o objetivo do 

concurso, o Instituto aponta para valores internos à classe profissional jornalística, além 

de seu comprometimento com a sociedade. Vejamos: 

1. – O Prêmio IBCCRIM de Jornalismo é uma iniciativa do 

IBCCRIM - Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e tem o 

objetivo de reafirmar o valor dos profissionais de jornalismo na busca, 

apuração e difusão da informação de relevância para a formação de 

uma sociedade mais justa e cidadã, identificando os melhores 

trabalhos na imprensa escrita e eletrônica (grifos do original). 
 

Pelo assumido no regulamento, o Instituto procura consolidar valores 

profissionais dos jornalistas. Tais valores são atrelados à mitigação de conflitos sociais, 
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o que implica uma ação em favor daqueles com menor oportunidade de luta. Pelo que 

verificamos no objetivo do concurso, deduzimos que o Instituto busca uma gestão dos 

conflitos éticos inerentes à prática jornalística voltada para posturas comprometidas com 

a solução de problemas sociais, que são detalhados nos temas considerados no 

concurso. O modo de lidar com a tensão dos diferentes vetores éticos não é explicitado 

nem indicado. Mesmo assim, o Instituto discrimina a importância da apuração e difusão 

da informação, o que nos leva a entender que são analisados no concurso o trabalho de 

pesquisa da equipe (apuração) e o trabalho daqueles que configuram a página a ser 

impressa (difusão). Subjacente a essas atividades, estariam o pauteiro que levantou o 

tema a ser perseguido, os redatores, além de todos aqueles sujeitos empíricos que, de 

alguma maneira, colaboraram na produção do produto estético divulgado na edição. 

O que não fica claro é a natureza da autoria reconhecida pelo Instituto. Que 

autor será premiado? Os indivíduos que atuaram na produção da matéria constituem 

uma autoria coletiva? O(s) jornalista(s) que assinaram o texto premiado são os únicos 

reconhecidos como autores? E os fotógrafos? E os diagramadores? Afinal, quem 

participa do conceito de autoria referendado no concurso? Essa imprecisão confirma a 

complexidade inerente à atividade e produção jornalística e demonstra a importância de 

investigações como esta. 

No terceiro item, há uma referência a matérias jornalísticas com visão pluralista 

e democrática que coloquem em discussão temas de ordem social. A lista dos temas 

considerados no concurso nos auxilia a desenhar o perfil dessa visão pluralista e 

democrática: 

3.  - Nesta primeira edição, o Prêmio IBCCRIM de Jornalismo vai 

reconhecer e premiar matérias publicadas de janeiro de 2003 a julho 

de 2004, que dentro de uma visão pluralista e democrática, tragam luz 

e discussão aos temas sociais relacionados com: 

a)Violência urbana  

b)Sistema prisional  

c)Aspectos sociais relacionados à criminalidade e à defesa da 

cidadania  

d)Direitos das minorias e do marginalizados  

e)Integridade do cidadão e defesa dos direitos humanos  

f)Defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito 
 

Por esse item, deduzimos que o Instituto elege como temas sociais fatos que 

envolvam, de alguma maneira, marginalizados, discriminados, minorias. Trazer luz e 
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discussão a esses temas, então, parece privilegiar uma constituição da imprensa como 

espaço de expressão daqueles que, no jogo do cotidiano, estão excluídos de qualquer 

forma de ação. Sendo essa interpretação correta, deduzimos que o Instituto valorize 

produções jornalísticas que abram espaço para o agir daqueles marginalizados de 

qualquer atuação sobre sua condição não privilegiada. Entendemos que o IBCCRIM 

prestigia enunciados com espaço para expressão da voz dos silenciados socialmente. O 

item 4 do regulamento corrobora essa interpretação: 

4.  - As matérias inscritas serão analisadas sob os seguintes critérios: 

• Qualidade do texto  

• Capacidade de mobilização da sociedade, produção de 

discussões relevantes sobre políticas públicas, denúncias de 

omissões.  

• Aspectos abordados e seus contextos sociais e políticos  

• Contextos frente aos compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil: Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros  

• Conseqüências, soluções e impacto da implementação dessas 

soluções  

• Respeito à imagem e à dignidade das pessoas envolvidas ou 

citadas na matéria (grifos nossos). 
 

Apesar de não descrever de que modo, o Instituto destaca a importância do 

respeito à imagem dos envolvidos no material jornalístico. Isso significa dizer que será 

avaliado o cuidado com a maneira de introduzir o assunto, as personagens. O que o 

regulamento não esclarece é a natureza desse respeito. Da perspectiva de quem será 

considerado esse respeito: das técnicas jornalísticas, daqueles ali retratados, da 

editoria...? Verificamos que o regulamento deixa margens de interpretação cruciais para 

a compreensão dos valores que referenda. Somente com uma análise da série premiada 

(cf. seção 4.2.1) poderemos aprofundar nossa análise. 

A última questão a respeito do regulamento do Prêmio IBCCRIM de Jornalismo 

a ser considerado por ora é o parágrafo final: 

O IBCCRIM poderá também premiar trabalhos identificados como 

relevantes à luz dos temas apontados neste regulamento, mesmo que 

estes não tenham sido inscritos por seus autores para esta edição. 

Neste caso, o autor do trabalho será convidado a aceitar o prêmio 

oferecido nas condições deste regulamento. 
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A avaliação do Instituto não está limitada às matérias inscritas, o que significa 

dizer que a comissão de avaliação, não descrita no regulamento, estará atenta às 

produções que se sobressaiam de acordo com o interesse do Instituto, e não somente 

àquelas inscritas. Fica evidente também nesse parágrafo final outra brecha crucial para 

compreensão do modo como o Instituto concebe o trabalho jornalístico a ser julgado: a 

questão da autoria. Retomamos a indagação: quem são esses autores a serem 

premiados? 

Nos limites do regulamente desse concurso, verificamos algumas imprecisões 

conceituais que favorecem o exercício polimórfico do jornalismo. Isso porque, se não 

temos bem definido a concepção de autoria, ou os valores que fundamentam a 

compreensão do Instituto do que é um fato, estamos diante de um concurso com 

múltiplas possibilidades de inscrição. É possível que a diversidade seja tão grande a 

ponto de abarcar posições políticas díspares e premiá-las em diferentes categorias. 

Como não é o concurso em si o nosso foco, atentaremos adiante (cf. seção 4.2.1) para a 

premiação da série Nesta briga, o menor sai ferido, que foi inscrita e premiada no 

concurso promovido pelo Instituto para daí aferir quais valores da editoria foram 

referendados. 

O Prêmio CNT de Jornalismo tem uma apresentação textual de seu regulamento 

mais detalhada do que o Prêmio IBCCRIM. Tendo sido divulgado também por meio 

digital (HTTP://www.cnt.org.br), a versão impressa das normas do concurso ocupam 

três laudas e são organizadas sete itens. A distribuição textual desse regulamento é 

bastante semelhante ao do Prêmio descrito anteriormente, apresentando como principais 

diferenciais os itens 5, que descreve a comissão julgadora, e o 6, que explica o prêmio 

de cada categoria e seus possíveis ganhadores. Além dessa distinção textual, a proposta 

discursiva do regulamento se difere bastante daquela do IBCCRIM. 

A primeira grande diferença entre as duas instituições promotoras do concurso é 

a natureza de cada uma delas. O IBCCRIM é uma instituição não-governamental sem 

fins lucrativos, e a Confederação Nacional de Transportes – CNT –, uma associação 

sindical dos transportadores. Notemos que não se trata da classe de motoristas, mas uma 

organização sindical de transportadores, sejam autônomos ou empresas. Assim, o 

objetivo do concurso guarda um valor propagandístico na busca por promover o setor. 

1.OBJETIVO 

1.1. O PRÊMIO CNT DE JORNALISMO tem por objetivo estimular, 
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divulgar e prestigiar trabalhos jornalísticos que contribuam para o 

melhor entendimento, pela sociedade e poder público, da importância 

do transporte na vida econômica, política e cultural do País, assim 

como apontar problemas e soluções para o setor. 

 

O objetivo do concurso deixa claro que o comprometimento do material 

concorrente deve ser com o setor de transportes, independente do qualquer outro 

compromisso público ou institucional. Isso significa dizer que estão fora do escopo do 

concurso aquelas matérias que, ainda que relevantes para o público em geral, não 

destaquem a importância do setor. Desse modo, seriam desconsideradas matérias que 

divulguem, por exemplo, os problemas causados pelo setor de transporte ao meio 

ambiente. A posição da instituição promotora está claramente delineada e manifesta no 

primeiro item do regulamento. Se por um lado sua postura está claramente marcada, 

textualmente a CNT se apresenta como instituição promotora. 

Em sequência, encontramos a descrição dos procedimentos de inscrição, dos 

quais vale a pena ressaltar pontos que sugerem a concepção da instituição promotora da 

noção de autoria na imprensa. Destacamos, para isso, três subitens do segundo 

componente do regulamento: 

2.5. Matérias ou fotografias assinadas por pseudônimo ou sem 

assinatura deverão ser acompanhadas de declaração da direção ou 

chefia do veículo atestando autoria. 

2.6. Trabalhos concorrentes elaborados por equipe deverão, no ato da 

inscrição, indicar apenas um nome como representante da equipe 

para efeito de premiação 

[...] 
2.9. Só poderão participar do concurso jornalistas que possuam 

registro profissional (grifos nossos). 
 

O subitem 2.5 sinaliza uma concepção de autoria que é confirmada pelos demais 

e por outros trechos do regulamento. Embora não haja uma descrição de quais membros 

da equipe são reconhecidos pela CNT, vemos um indício de reconhecimento da 

pluralidade implicada na produção jornalística. O detalhamento dos prêmios confirma 

essa concepção: 

6.2. Ao autor do trabalho vencedor do PRÊMIO CNT DE 

JORNALISMO ou representante de equipe, caberá prêmio individual 

em dinheiro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

6.3. Os autores dos trabalhos vencedores (ou representantes de equipe) 

dos PRÊMIOS CNT DE MÍDIA IMPRESSA, CNT DE MÍDIA 
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INTERNET, CNT DE RÁDIO, CNT DE TELEVISÃO e CNT DE 

FOTOGRAFIA receberão prêmios individuais em dinheiro no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Outro aspecto importante que destacamos no subitem 2.9 é a restrição do 

concurso àqueles que possuem registro profissional de jornalismo. A categoria de 

jornalistas se encontra, ainda nos dias de hoje, em processo de acomodação como classe 

profissional, e esse item do regulamento do Prêmio CNT de Jornalismo referenda sua 

compreensão do que seja um jornalista. A obrigatoriedade do registro profissional 

significa dizer que a instituição promotora reconhece o jornalismo como profissão, e 

não ocupação, e deixa claro que está julgando o trabalho de profissionais, e não de 

editorias. Outros dois trechos do regulamento corroboram essa postura: 

2.8. Todos os trabalhos enviados ao concurso poderão ser expostos, 

veiculados e reproduzidos em publicações, programas e eventos de 

caráter educativo ou cultural, ou de divulgação da promotora do 

concurso, independentemente de qualquer remuneração, pagamento, 

autorização ou licença de seus autores que, para os fins acima 

descritos, cedem todos os seus direitos autorais à promotora do 

concurso, sem qualquer tipo de compensação ou indenização, 

assegurada a menção da autoria e do veículo. 

[...] 
4.2. A Comissão Julgadora atribuirá, também por maioria absoluta, o 

PRÊMIO CNT DE JORNALISMO ao trabalho de uma das cinco 

categorias que, cumprindo os objetivos do concurso, seja resultado de 

fatores que valorizem o trabalho jornalístico, tais como: esforço 

incomum para sua realização, coragem, determinação, isenção, 

perseverança e senso de oportunidade do repórter e/ou equipe, assim 

como estética na apresentação (grifos nossos). 
 

O item 2.8, ao tratar dos direitos autorais, difere autoria e veículo, ou seja, faz 

distinção entre quem produz o material jornalístico e a editoria que o veicula. Isso 

significa dizer que a CNT reconhece como autor dos elementos julgados os 

profissionais jornalistas, e não funcionários de uma empresa de informação. 

Ao detalhar a premiação no item 4, mais especificamente no item que 

destacamos acima, a CNT ressalta características a serem valorizadas no concurso. Tais 

características se aplicam aos profissionais, mais uma vez, e não à editoria, confirmando 

que a concepção que a instituição tem daqueles que trabalham na produção jornalística. 

O regulamento do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo também foi 

divulgado pelo sítio do Instituto 
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(http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br/default.asp) e é bastante detalhado, 

apesar de contar apenas cinco itens. Sua versão impressa ocupa sete laudas. O objetivo é 

destacado duas vezes: num parágrafo que antecede o regulamento e no item 1.1 deste. 

Citamos as duas versões do objetivo: 

O Grande Prêmio de Jornalismo tem o objetivo de reconhecer e 

premiar profissionais da imprensa que abordem as questões infanto-

juvenis sob uma ótica mais ampla - a ótica do desenvolvimento 

humano -, levando os temas relevantes às novas gerações ao centro 

das discussões para formar consciências e gerar mudanças. 

1. Informações e Critérios Gerais  

1.1 - O GP Ayrton Senna de Jornalismo é uma iniciativa do Instituto 

Ayrton Senna. Tem o objetivo de reconhecer e estimular jornalistas e 

veículos de comunicação na produção de trabalhos jornalísticos que 

contribuam para o desenvolvimento humano, favorecendo às novas 

gerações a ambiência econômica, política e social necessária ao pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades (grifos do original). 
 

A instituição promotora pontua claramente que crianças e adolescentes e o 

desenvolvimento humano são eixos centrais para o Instituto Ayrton Senna e, 

consequentemente, para o concurso. Assim, entendemos que o trabalho jornalístico 

valorizado pela instituição promotora é aquele que constitui espaço de discussão que 

leve à transformação dos sujeitos envolvidos no fato reportado e que colabora para a 

construção de sujeitos autônomos, não vitimizados. À semelhança do regulamento do 

Prêmio IBCCRIM de Jornalismo, também essas normas se voltam para questões sociais, 

mas de maneira mais focada. Nesse concurso, os temas devem versar sobre questões 

relacionadas a crianças e adolescentes. 

Outro diferencial dessas normas em relação as dos outros concursos é o 

detalhamento dos critérios de avaliação em seu item 1.6.1: 

• contextualização/ pluralidade de aspectos abordados (sociais, 

políticos, econômicos e culturais);  

• diversidade e qualidade de vozes/ fontes ouvidas (criança, 

adolescente e família, organizações governamentais e não-

governamentais, empresas, comunidade, meio acadêmico, 

escola dentre outras);  

• investigação de consequências, soluções e impacto da 

implementação dessas soluções sobre realidades adversas ao 

pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes; ações 

governamentais e não-governamentais bem-sucedidas;  

• investigação das políticas públicas e denúncia das omissões;  

• qualidade do texto e da edição;  
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• potencial impacto da reportagem na promoção de mudanças; 

• apresentação, comparação e análise de dados estatísticos e 

indicadores sociais de diferentes fontes, aliados à sua leitura 

correta e humanizada; 

• respeito à imagem e à dignidade da criança e do adolescente; 

• utilização de terminologias/ conceitos apropriados; 

• correta informação de aspectos legais e contextualização frente 

aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no 

campo do desenvolvimento humano (Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

Protocolo de Kioto, dentre outros );  

• Indicação de serviços associados e/ou relacionados ao tema 

objeto da matéria (sites, endereços, contatos de entidades e 

especialistas, fones 0800, dicas, referências bibliográficas etc.) 

 

Diferente dos outros regulamentos, esse apresenta uma lista com os 

procedimentos jornalísticos que serão avaliados e, a partir deles, deduzimos que o 

concurso premiará aquelas matérias que configurarem espaço de negociação de 

sentidos, com abordagem das diferentes facetas do fato tratado. Isso significa construir 

um enunciado de um ponto de vista que abra espaço para interlocução de diferentes 

perspectivas. Ainda que haja uma postura referendada, é preciso que as outras tenham 

oportunidade de expressão discursiva. Pela lente teórica que utilizamos, dizemos que o 

Instituto valoriza produções jornalísticas responsáveis que constroem sujeitos falantes 

em seu enunciado, e não personagens narradas, que não imprimem seu ponto de visto ao 

fato desenvolvido na matéria. 

Esse detalhamento também demonstra que a instituição promotora considera o 

profissional jornalista como autor do material avaliado, e não a editoria. As tarefas que 

são julgadas apontam para as atividades daqueles que participam da apuração, 

investigação, diagramação e acabamento estético. Assim, a noção de autoria parece 

considerar a pluralidade de subjetividades que compõem mesmo o exercício responsável 

do jornalismo. 

O regulamento do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo também traz 

outro refinamento relevante para acessarmos os valores referendados pela instituição 

promotora. No item 1.6.2, encontramos uma lista dos temas considerados pertinentes ao 

desenvolvimento humano, conceito central para o IAS e para o concurso. 

As matérias devem contemplar um ou mais itens e/ou temas dentre os 

relacionados a seguir:  
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• a educação como principal via para o desenvolvimento 

humano;  

• distribuição de renda e equidade social;  

• qualidade de vida, saúde, mortalidade e expectativa de vida; 

• democracia, participação eleitoral, participação no debate 

público; orçamento participativo, relações de trabalho; 

• discussão de gênero e raça/etnia, como relações de poder, 

tratamentos diferenciados, desigualdade de renda, de acesso a 

direitos civis e serviços sociais; 

• meio-ambiente e sua sustentabilidade;  

• pobreza, fome e miséria como resultado de deficiências na 

educação;  

• renda, qualidade de vida e sua relação com direitos civis, 

políticos e sociais. 

 

Se a lista de procedimentos jornalísticos a serem avaliados informam sobre a 

concepção de produção de matérias da instituição promotora, essa lista de temas 

demonstra o que o IAS entende por desenvolvimento humano. Dessa maneira, o 

regulamento detalha os dois grandes eixos que estruturam o concurso: seriedade e 

qualidade jornalística e comprometimento com a política do Instituto quanto ao 

desenvolvimento humano. A premiação da série Crise na educação sugere que esse 

enunciado da editoria O Dia atendeu a essa postura ética referendada no e pelo 

concurso. 

Essas três diferentes situações de premiação mostram como a esfera jornalística 

abarca múltiplas possibilidades de atualização ética, sem supressão da seriedade 

profissional. A produção responsável do jornalismo não implica apagamento de traços 

subjetivos, mas a organização dos processos de subjetivação que atravessam a produção 

da imprensa. 

O que recolhemos da primeira etapa da análise do corpus desta investigação é 

uma possível tendência da editoria pela articulação polimórfica típica da 

contemporaneidade. Isso porque a prescrição legal, profissional e editorial constituem 

um nó de tensões éticas, cuja gestão define a postura ética de dada prática jornalística. O 

sucesso da editoria em variadas situações de premiação, com diferentes tendências 

éticas, sinaliza, a princípio, a polimorfia de O Dia, que não assume uma linha editorial 

específica, mas flexível. Analisemos as séries premiadas para verificar se, de fato, a 

editoria sustenta múltiplas tendências éticas. 
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4.2 As responsabilidades assumidas e referendadas nas séries de 

reportagens premiadas 

Para entender o que as marcas de posicionamentos enunciativos nas três séries 

de reportagens que constituem o corpus de análise desta investigação revelam dos 

processos de subjetivação implicados nos enunciados da editoria nos concursos, 

percorremos o seguinte trajeto nesta segunda etapa de análise: primeiramente, 

rastreamos as marcas do(s) locutor(es) e alocutado(s) para delinear o modo como o 

objeto enunciativo é construído em cada uma das séries premiadas do ponto de vista da 

produção e publicação. Apesar de nosso foco ser o contexto de premiação, essa situação 

enunciativa não se sustenta sem a da publicação. Afinal, ao concorrer a um prêmio 

jornalístico, a interação com o público leitor está sendo avaliada. Para tratar da 

transposição para o concurso, precisamos estar atentos à posição inicial de produção e 

publicação. Após essa abordagem, analisamos o rearranjo dessas relações 

intersubjetivas em cada situação de concurso e premiação. Desse modo, respondemos a 

questão b) destacada no início deste capítulo. Por último, descrevemos a construção da 

autoria dos enunciados jornalísticos e identificamos o perfil editorial no processo de 

reconfiguração identitária, compararando a maneira de gerir as tensões éticas nos três 

contextos de premiação para responder a questão c). 

Dado o perfil do jornal, sabemos que a editoria de política, responsável pela 

produção das séries aqui analisadas, trata de problemas sociais enfrentados pela 

sociedade carioca ou fluminense. Sabemos também que os problemas sociais, por 

orientação institucional conforme a prescrição do MR e depoimento de um dos 

jornalistas participante da produção das séries, são abordados de modo que o público 

leitor se identifique com as personagens retratadas. As diretrizes quanto ao 

delineamento desse processo de identificação não são detalhadas. A leitura das séries de 

reportagens nos leva a crer que a identificação se construa por meio da abordagem de 

problemas que aflijam às classes C e D fluminense, que corresponde ao público leitor 

do jornal, e por meio do privilégio da representação fotojornalística de personagens 

pertencentes a essas mesmas classes, em detrimento de quaisquer outras que participem 

do assunto reportado. Vejamos como o objeto enunciativo é construído em cada série de 

reportagens. 
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4.2.1 Nesta briga, o menor sai ferido 

Iniciamos a análise com a série Nesta briga, o menor sai ferido, duplamente 

premiada no concurso IBCCRIM de Jornalismo (cf. quadro 3.1C). A questão social 

abordada é o trabalho infantil e os conflitos políticos travados entre os governos federal 

e estadual do Rio de Janeiro face à sua erradicação. Trata-se de uma publicação de três 

dias: domingo, 14 de março de 2004 (folha dupla, REMÍGIO, 2004a), segunda-feira, 15 

de março (página inteira, REMÍGIO, 2004b) e terça-feira, 16 de março (folha inteira, 

REMÍGIO, 2004c); premiada nesse mesmo ano pelo Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais (IBCCRIM). Conforme ressaltamos, analisamos o material no formato 

apresentado à banca examinadora do concurso promovido pelo Instituto. Embora as 

páginas tenham guardado a diagramação e numeração do que fora distribuído ao público 

em geral, para o concurso, a série foi impressa em folhas de papel branco, destacadas de 

qualquer outro conteúdo da edição do dia de publicação e encadernada em espiral como 

um texto autônomo. A nova organização material dá indício do contexto enunciativo 

que detalharemos adiante. Por ora, interessa-nos identificar as marcas do(s) locutor(es) e 

alocutado(s) nesse enunciado para interpretar seus efeitos discursivos. 

A série constitui uma matéria especial assinada integralmente pelo jornalista 

Marcelo Remígio, que, na ocasião, exercia a função de repórter especial II. Essa função, 

mais do que implicação salarial, tem uma influência na atuação do profissional (cf. 

seção 3.2.1). Para produzir a série, o repórter percorreu pelo menos seis cidades do 

interior do Rio de Janeiro, a saber: Itaguaí, situada na região conhecida como Costa 

Verde, em direção ao sul do estado, cidade em que há diversos menores envolvidos na 

produção de estalinhos; Paty de Alferes, sul fluminense, município onde diversos 

menores integram a mão-de-obra em lavouras; Miguel Pereira, também no sul do estado 

e onde crianças e adolescentes são flagradas em lixões; Rio Pardo, município vizinho ao 

anterior, também com mão-de-obra infantil em lavouras; Santo Antônio de Pádua, 

noroeste do estado, onde há pedreiras que contam com mão-de-obra infantil e Campos, 

norte do estado, onde diversos menores trabalham em canaviais. Outros municípios são 

mencionados, porém, esses seis destacados foram visitados pela equipe jornalística que, 

além de colher depoimentos de menores, seus familiares, empregadores e líderes 

sindicais, fotografou as pessoas para compor uma narrativa também visual. 
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No que diz respeito à composição gráfico-discursiva, a série conta com 

dezessete elementos fotojornalísticos assinados por dois fotógrafos: a maioria assinada 

por Fábio Gonçalves e apenas um assinado por Paulo Alvadia. As reportagens não 

dividem espaço em nenhuma de suas páginas com qualquer elemento publicitário ou 

mesmo outro texto jornalístico que não componha a série. 

Reconhecemos um mesmo mecanismo de abertura textual para cada dia: a 

metade superior da página é composta predominantemente por elementos 

fotojornalísticos no topo da página que são seguidos pelo título da reportagem, um sub-

título e, logo abaixo, o texto principal. Na metade inferior, há maior espaço para 

elementos verbais do que na superior, embora elementos fotojornalísticos ainda ocupem 

mais espaço e lugares visuais privilegiados. Vejamos uma reprodução reduzida da 

primeira página da série: 

 

Figura 4.2.1A 
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Na segunda página do primeiro dia de publicação (cf. figura 4.2.1B), o único dia 

com folha dupla, também há ênfase nos elementos visuais. Na metade superior dessa 

página, quatro das seis colunas são preenchidas por uma fotografia; nas duas colunas à 

direita, dados estatísticos e outra fotografia menor dividem espaços iguais. Ainda na 

parte superior da página, abaixo desses elementos verbo-visuais, encontramos seis 

colunas de texto que ocupam cerca de 1/3 do espaço mais prestigiado da página. Na 

metade inferior, as coordenadas são divididas em três partes, nas quais, novamente, 

articulam-se elementos visuais e verbais, com a predominância do visual, que ocupa 

quatro das seis colunas. 

 

Figura 4.2.1B 
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A disposição no espaço da página dos elementos verbo-visuais aponta a 

importância do fotojornalismo para a construção de sentido no enunciado. A partir 

dessas pistas rastreamos as marcas dos sujeitos enunciativos. 

Antes de tratar do contido nas reportagens, notemos a inscrição da série na 

edição do jornal. No topo das páginas pares, com caracteres bem discretos se 

comparados aos demais da página, do lado direito, há a data de publicação original e, do 

lado esquerdo, o número da página da edição do jornal. Nas páginas ímpares, a posição 

da data e da paginação é invertida. Abaixo desses elementos, existe uma faixa azul com 

a inscrição, em fonte branca em caixa alta, do caderno em que as reportagens foram 

publicadas: O DIA DE OLHO PARA VOCÊ. Aí está uma das primeiras marcas 

linguísticas dos sujeitos implicados no enunciado. O pronome de tratamento você 

constitui um índice inicial de quem é alocutado na interação. A própria seção em que se 

inscreve a série tem uma nomenclatura interativa. A editoria – O DIA –, apesar de 

apresentada em terceira pessoa do discurso – a não pessoa –, coloca-se como locutor do 

enunciado a serviço do destinatário – você. A série, que se articula a partir desse quadro 

interacional proposto pela própria seção, parece configurar um serviço prestado ao leitor 

– destinatário real e projetado do enunciado – por parte de uma equipe que se localiza 

num lugar privilegiado para apresentar conflitos sociais vividos no contexto desse 

mesmo público para o próprio público. 

Esse é o primeiro mecanismo enunciativo de construção do objeto do discurso 

na situação de publicação: o destinatário representado no enunciado integra ou se 

aproxima da camada social abordada na série e a equipe jornalística representada pela 

assinatura editorial explícita no nome do caderno que acolhe a matéria dispõem-se em 

lugares enunciativos com projeção de diferentes possibilidades de ação discursiva. A 

editoria é quem age a serviço do destinatário, que é construído como um espectador dos 

fatos. A série se desenrola nessa trama enunciativo-discursiva. 

Retomando o início da abertura da série, na primeira página (cf. figura 4.2.1A), 

deparamo-nos com uma fotografia de quatro pessoas sentadas num sofá. Em plano 

médio, câmera normal, três delas desenvolvem uma atividade manual enquanto uma 

criança, acomodada no estreito espaço entre duas pessoas, apenas observa as demais. A 

fotografia ocupa as seis colunas da página e aproximadamente 2/3 da metade superior. 

Seguindo a tipologia proposta por Sousa (2004, cf. seção 2.1), trata-se de um retrato 
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ambiental, porque identificamos os sujeitos fotografados em plano médio e entendemos 

que desenvolvem uma tarefa em casa, o que é importante para a representação dos 

sujeitos fotografados. Se relembrarmos a orientação do MR quanto às imagens 

adjetivas, compreendemos a escolha por esse tipo de elemento fotojornalístico. Além de 

retratar personagens que participam dos eventos reportados na série, apresenta o 

ambiente em que se inserem, que acaba configurando outra personagem. O modo como 

se vestem, o sofá em que se sentam, os objetos que os cercam organizam um cenário de 

pobreza não muito diferente daquele vivido também pelo destinatário da série (muitos 

destinatários reais e, definitivamente, o representado no enunciado). Entendemos que 

trazer tal ambiente como constituinte das personagens funciona como estratégia para 

identificação do público leitor-destinatário do jornal com o fato reportado. 

A disposição das pessoas na foto confere certo desequilíbrio à imagem, porque, 

apesar de as quatro estarem sentadas num mesmo sofá em posição semelhante, as duas 

da esquerda são fisicamente maiores que as duas da direita. Além disso, a pequena 

criança – um menino de dois anos, como informa a legenda – não desenvolve a mesma 

tarefa que as outras pessoas. A da direita está com o tronco projetado para frente e a 

cabeça virada para o lado esquerdo da fotografia, como se estivesse observando a ação 

das demais, que ocupam a metade esquerda do fotograma. Essas duas pessoas parecem 

concentradas em suas tarefas, pois estão olhando para aquilo que manuseiam. 

Outro elemento visual corrobora o desequilíbrio imagético: apenas a segunda 

pessoa da esquerda para a direita pode ser vista com clareza, ao passo que o rosto das 

demais recebeu tratamento para que não fossem identificadas. De acordo com o MR, 

esse recurso computadorizado de tratamento da imagem fotográfica deve ser utilizado 

no caso de menores infratores ou vítimas de uma violência que possa prejudicar seu 

desenvolvimento. A opção por esse recurso exclusivamente na abertura da série (só 

mais uma fotografia de menor recebe esse tratamento; todas as demais são apresentadas 

objetivamente) também é indício do posicionamento do locutor diante do que toma 

como objeto. 

A ênfase tipográfica da legenda ratifica o acento apreciativo do enunciado: a 

atividade desenvolvida pelas personagens fotografadas é denominada a exploração (em 

negrito, caixa alta). Pelo que segue, entendemos que as pessoas não identificadas na 



 206  

fotografia são menores de idade envolvidos com o trabalho e/ou expostos ao perigo 

oferecido pela atividade de trabalho de outrem. 

Ainda na página de abertura, no lado esquerdo da metade inferior, está o outro 

fotograma que recebe tratamento. A fotografia da imagem refletida num espelho de uma 

menor trabalhando reitera visualmente o juízo sobre o fato narrado. Mais uma vez, a 

legenda confirma a entoação expressiva, a princípio, solidária à vítima e de denúncia 

social. Nesse caso, a ênfase tipográfica recai sobre o nome fictício da personagem, mas 

o advérbio já desvela o julgamento do locutor (MARIA, 14 anos, já conhece a dureza 

de 13 horas de trabalho por dia). O advérbio traz à luz uma avaliação do trabalho de 13 

horas diárias de uma adolescente de 14 anos, assim como o substantivo dureza, que 

designa a jornada de trabalho. Não há isenção nas legendas, que apontam para um 

locutor solidário às personagens até então retratadas. 

A opção por abrir uma reportagem com um retrato ambiental é um traço 

estilístico da editoria, que prima por abordar o assunto a ser explorado na matéria do 

particular para o geral, conforme orienta o MR. Apesar de o plano médio e a câmera 

normal imprimirem um tom de objetividade, a escolha pelo tipo fotojornalístico retrato 

ambiental localiza o locutor próximo às personagens retratadas. A proposta de retratar a 

vivência dos menores envolvidos no trabalho antes de apresentar dados estatísticos (que 

aparecem basicamente ao longo do texto verbal) sugere uma construção identitária 

complacente da editoria. 

O título da reportagem principal, que ocupa o centro visual da página, também 

oferece importante pista para o desenho do locutor, porque abre algumas possibilidades 

de articulação de discursos que levam a contextos dialogicamente relacionados. O modo 

de lidar com esses discursos consolida o posicionamento ideológico que atravessa a 

série como um todo. As palavras briga e menor ativam, em princípio, dois grandes 

eixos de sentido: briga, de um lado, convoca para a construção temática do enunciado 

as noções de disputa, de lados opostos, de rivalidade e, em relação dialógica com tais 

noções, a palavra menor aponta simultaneamente para o menor de idade, o jovem 

adolescente, a criança e para aquele que não dispõe de condições favoráveis em uma 

disputa. O tom visualmente impresso na face distorcida dos menores fotografados e na 

ênfase tipográfica da designação do trabalho – a exploração – na legenda do primeiro 

elemento fotojornalístico, bem como a escolha lexical para compor o título da matéria 
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constituem mecanismos discursivos de natureza verbo-visual que reforçam a tendência 

solidária da identidade do locutor na abertura da série. 

Outro ponto chave para a circulação de discursos e construção de sentidos no 

enunciado é o sub-título da matéria principal: Enquanto governos não se entendem 

sobre investimentos, crianças trabalhadoras são vítimas de doenças e até mutiladas em 

tarefas perigosas (cf. figura 4.2.1A). Num primeiro momento, o sub-título aponta o 

conflito de interesses dos governos federal e estadual do Rio de Janeiro, o que está em 

consonância com o universo de disputa instaurado pelo título. Em seguida, os menores 

de idade são apresentados como vítimas desse embate entre os governos, o que permite 

reconfigurar as personagens envolvidas na briga: de um lado, os grandes – os governos 

–, de outro, os pequenos – os menores de idade de classes desprivilegiadas, que 

precisam se envolver com trabalhos insalubres, jovens que carregam as consequências 

do trabalho infantil, familiares de jovens trabalhadores, entre outros. O objeto da série 

de reportagem constrói-se por meio dessas possibilidades de sentido. Vejamos como o 

enunciado se desenvolve na abertura do segundo dia da série: 

 

Figura 4.2.1C 
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A fotografia de abertura também ocupa as seis colunas e ¾ da metade superior 

da página. A câmera baixa destaca as personagens e o ambiente fotografados e a 

disposição em diferentes planos das pessoas retratadas corrobora a construção de 

sentidos que moldam e são moldados pela entoação que atravessa a série. Em primeiro 

plano, há um menor (Willian, 14 anos, conforme indicado na legenda) descalço, sentado 

num tronco de uma árvore partida e segurando um machado. Seu rosto está nítido; 

apesar de se tratar de um menor envolvido no trabalho infantil, a fotografia não sofreu 

nenhum tratamento técnico, o que assinala uma postura diferente do locutor diante dessa 

suposta vítima social em comparação à postura identificada nas matérias do dia anterior. 

Trata-se de um retrato, e não de uma fotografia de notícia em geral (cf. tipologia 

proposta por Sousa, 2004). O menor não desenvolve nenhuma atividade no momento 

fotografado. Não obstante, os troncos cortados empilhados e o empunhar do machado 

marcam visualmente a atividade de trabalho. O fotograma retrata a realidade daquele 

que vive o trabalho insalubre ainda enquanto menor de idade, mas, dessa vez, não marca 

sua condição de vítima. Do ponto de vista discursivo, tanto a pilha de lenha como o 

machado apoiado no ombro do menor escapam o nível de mera forma imagética e 

constituem signo ideológico. 

Em segundo plano, está uma casa branca, com duas janelas azuis simetricamente 

dispostas. A da direita está fechada e parcialmente escondida pela figura do menor, que 

está em primeiro plano. A janela da esquerda está aberta, e uma senhora debruça-se no 

parapeito com os braços cruzados. Deduzimos pelas informações no texto verbal que se 

trata da mãe do menor, já que a legenda não faz nenhuma menção à senhora. A 

fotografia não flagra uma ação em desenvolvimento, como a da abertura da série; as 

pessoas retratadas parecem posar para a câmera. A figura de um adulto em segundo 

plano de braços cruzados nesse retrato ambiental corrobora a apreciação do locutor 

diante da situação narrada, porém, não mais solidária como antes. Pelo texto, sabemos 

que Willian pretende seguir um futuro diferente do de seus pais, que são analfabetos, e 

sonha ser professor. Sua disposição em não deixar os estudos pelo trabalho nas lavouras 

está na contramão da maioria dos colegas. O texto ressalta ainda que a mãe de Willian 

vê com descrença os planos do filho. A relação entre as personagens selecionadas para 

compor a matéria traz um conflito não demonstrado no dia anterior da série: os menores 
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são vítimas das contingências sociais, sofrem com a briga entre os governos federal e 

estadual e podem sofrer, também, com a falta de incentivo de seus responsáveis. 

Nesse dia, o sub-título menores trabalham em dias alternados em mais de uma 

propriedade e contam com a ajuda dos pais para não serem flagrados por fiscais 

respalda a articulação de discursos que atravessam o enunciado a partir da interação 

atualizada verbo-visualmente. A palavra fiscalização do título convoca a atuação 

governamental, enquanto a palavra drible convoca o discurso da transgressão, do jogo, 

da manobra. Essas chaves verbais reforçam a polarização grande vs. menor, suscitada na 

abertura da série. Todavia, a construção da ideia de vítima é alterada na reportagem. A 

palavra ajuda não deixa claro quais as alianças estabelecidas. Do ponto de vista 

sintático, os menores recebem essa “ajuda”. Se concebidos como vítimas sociais, a frase 

é carregada de um tom irônico. A fiscalização, na condição de agir governamental em 

favor das vítimas e contra os opressores, não deveria, a princípio, ser burlada pelos 

menores. A noção de “ajuda” passa a carregar uma bivocalidade que aponta para a 

significação da palavra, tal como as possibilidades dicionarizadas, mas simultaneamente 

aponta para seu reverso. Aí ocorre um rearranjo do estatuto das personagens envolvidas 

na questão social de que trata a série, estabelecendo cumplicidade entre os menores 

trabalhadores, seus pais e os empregadores, que são convocados sutilmente pela palavra 

propriedade no sub-título e tornando complexa a noção de vítima. Esse jogo discursivo 

sinaliza que o enunciador não é maniqueísta. 

O problema do trabalho infantil, considerado ilegal como nos casos apresentados 

na reportagem, envolve, além dos menores nele implicados, seus familiares, os 

empregadores e os governos responsáveis por fiscalizar a situação e fazer valer a lei. No 

primeiro dia da série, as figuras governamentais foram representadas como oponentes às 

vítimas do trabalho infantil, que compreendiam tanto os menores quanto seus 

familiares. No segundo dia, as vítimas tornam-se elas mesmas seus próprios algozes.  Se 

entendemos o driblar como uma manifestação do saber tático, verificamos uma 

construção discursiva reveladora de desentendimento entre as partes envolvidas na 

trama. A fiscalização deveria ser contra empregadores de crianças e a favor delas. Ao 

enganarem o governo supostamente para garantirem sobrevivência, os menores e seus 

familiares demonstram não reconhecer o poder público como aliado nem os 

empregadores como adversários. 
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Até então, os empregadores não receberam nenhum destaque – nem verbal, nem 

visual – e, apesar de constituírem peça fundamental no conflito social descrito, são 

discursivamente marcados pelo silêncio. Além disso, dividem parte de sua culpa com os 

impasses entre governos e com as próprias vítimas que escamoteiam as ações 

governamentais em prol da manutenção da irregularidade. A discrição com que os 

empregadores são tratados ao longo da série reacentua o tom valorativo que estrutura o 

todo do enunciado e imprime um caráter ainda mais complexo à construção do objeto. 

Apesar de ainda polarizar menores e maiores, a introdução da cumplicidade dos 

pais e a discreta menção aos empregadores desconstroem a ideia de lado bom vs. lado 

mal, sendo um fraco e outro forte. Com isso, desfaz-se o suposto maniqueísmo que 

instaura os menores e suas famílias desfavorecidas como vítimas impotentes diante das 

desigualdades sociais. Os discursos que povoam a significação de “grande”, que se opõe 

ao menor, tornam-se ainda mais complexos, porque as crianças e adolescentes 

continuam vitimizados, em oposição àqueles que dispõem de condições de luta. A 

presença do contexto familiar faz dos menores e suas famílias aliados dos algozes que 

sustentam essa situação irregular e cúmplices contra si próprios. As vítimas dividem a 

culpa dos conflitos sociais abordados na matéria. O que não se verifica, todavia, é a 

isonomia discursiva. Nas relações intersubjetivas que tecem o enunciado, nem todos, a 

despeito da “divisão de culpa” que desmonta uma possível abordagem maniqueísta, 

partilham das mesmas condições de ação no discurso. 

A abertura da reportagem que encerra a série ratifica contradições e define um 

tom impreciso do enunciado como um todo: 

Figura 4.2.1D 
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A disposição de duas fotografias simétricas no topo da página ligadas por uma 

única legenda consolida a entoação da série. Visualmente, há uma construção 

adversativa, que opõe duas realidades. De um lado, o esquerdo da página, estão a 

desordem e o caos daqueles que não são contemplados pelo programa governamental de 

erradicação do trabalho infantil (Peti); de outro lado, o direito, a ordem e a disciplina. 

Na fotografia do caos, a estrada de chão constitui uma linha de força que indica o 

caminho das pessoas que se distanciam do locutor. A dispersão delas confere 

desequilíbrio à composição imagética. O posicionamento das personagens mostra 

caminho percorrido, e a estrada que se projeta diante deles marca distância a percorrer. 

A visualidade instaura uma relação espaço-temporal que sinaliza o processo de uma 

ação. A marca visual de passado – caminho percorrido – e a de futuro – um futuro 

pessimista – corroboram a ideia de um ponto circunstancial de ação inconclusa. A 

postura de uma jovem que se volta para a câmera sugere a incerteza da disposição em 

percorrer esse caminho e a dúvida dessa chegada. 

Diferentemente, a fotografia da direita se compõe com o equilíbrio das crianças 

em uma suposta sala de aula, de pé, organizadas em fila, com a mão no peito, em 

posição dita cívica. O equilíbrio imagético reforça uma ideia de padronização, cujo 

molde não parece ser dado pelas crianças retratadas. Sua posição indica ação, porém 

não marca a relação espaço-temporal. Não está claro se a cena captura caminho 

percorrido, a percorrer ou chegada. 

As duas realidades antagônicas são ligadas pela mesma legenda: Enquanto 

famílias inteiras buscam fonte de sustento no Lixão de Miguel Pereira, crianças 

engajadas no Peti, que inclui aulas de canto, recobram a esperança no futuro e passam 

a se reconhecer como cidadãs (cf. figura 4.2.1D). A oração adverbial da legenda 

expressa concomitância, reiterando a adversidade de duas realidades díspares manifestas 

visualmente. A disposição das fotografias flagra a simultaneidade de duas realidades e, 

ao mesmo tempo, as opõe. A legenda única sugere que ambas componham uma única 

história, e a pressuposição contida nela sugere que aqueles envolvidos no problema do 

trabalho infantil não se reconhecem como cidadãos revela um locutor legitimado a 

julgar a auto-percepção das personagens. Não são as crianças que dizem da 

transformação em suas vidas promovida pelo Peti; o locutor se autoriza a falar em lugar 
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delas, sem dar-lhes crédito, apenas a partir de sua interpretação. Discursivamente, o 

enunciado constitui espaço de expressão do locutor. As personagens que participam dos 

fatos reportados são construídas como objeto do discurso apenas falado (AMORIM, 

2004, cf. seção 2.2). 

O título do último dia – todos querem um final feliz – assume uma função 

importante nesse jogo. O sintagma final feliz convoca o discurso da comédia romântica 

em que os problemas são superados e o protagonista termina vitorioso. A questão é: a 

série apresentou uma arena onde o menor é vítima dos grandes e cúmplice contra si 

próprio. Então, como “todos” podem ter um final feliz? E qual seria o ponto de vista 

para estabelecer o que é “feliz”? 

Pouco abaixo do centro visual da página, há a introdução visual de uma 

personagem, um menor “recuperado pelo Peti” (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil). Uelido, de 8 anos, é retratado em plano médio, porém fora do enquadre 

original da fotografia. O texto verbo-visual da reportagem está distribuído em diferentes 

planos. Uma faixa azul, que destaca o título da última coordenada da reportagem 

localizada abaixo da figura de Uelido, está graficamente disposta de modo a localizar 

esse último bloco da reportagem em primeiro plano. Atrás dessa “bancada”, cresce a 

figura do menino, em segundo plano e à frente do texto verbal da reportagem, que se 

molda em terceiro plano a partir da imagem. O menino está com a mão direita no lado 

esquerdo do peito e tem o olhar triste. O desfecho da série aponta o Peti como uma 

possível solução do problema tratado nas reportagens. Entretanto, o olhar das crianças 

envolvidas com o programa e apresentadas fotojornalisticamente não parece corroborar 

esse ponto de vista (cf. figuras 4.2.1D e E). 
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Figura 4.2.1E 

 

 

O menino em destaque não demonstra esperança em seu olhar. Sua construção 

como cidadão, retratada na postura corporal, não parece condizente com sua própria 

apreciação da realidade, capturada na expressão facial. A condição de cidadão, a partir 

da visualidade, parece dar visibilidade à conformação a determinados moldes. A pose 

do menino simboliza uma expressão de cidadania que, como postura, tem motivação 

externa a si próprio, à sua realidade. A legenda do fotograma diz: aos 8 anos, Uelido 

guarda marcas do trabalho no campo nas mãos e é o xodó do Peti (figura 4.2.1E). O 

predicativo “xodó do Peti” manifesta o apreço dos representantes da ação 

governamental em relação ao garoto alcançado pelo programa, mas a contrapartida não 

é assinalada. A ação é marcadamente do governo, e o menino – indivíduo que tipifica os 

conflitos sociais manifestos em estatísticas – é passivo diante do agir do outro. A 

posição que indica cidadania expressa um valor alheio, não de si próprio. Talvez por 
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isso, seu semblante não demonstre a esperança e alegria que o texto verbal atribui aos 

contemplados pelo Peti. 

O bloco final da reportagem, em primeiro plano, na base da página, anuncia que 

a bolsa do Peti pode chegar até a quantia de R$40,00. Por menos que o menino ganhe 

com o trabalho ilegal, o que representa essa quantia para a solução de um problema 

social tão complexo? Daí, perguntamos: quem efetivamente compõe o “todos” expresso 

no título? A partir dos valores de quem é determinada a natureza feliz ou triste do final 

da história? O ponto de vista das “vítimas” não é efetivamente introduzido no texto de 

modo a instaurá-las como objeto também falante. O locutor fala pelas personagens 

retratadas, sem dar a elas a chance de manifestação. O que sabemos delas é dito pelo 

locutor ou por ele mencionado. Nesse sentido, as relações intersubjetivas que organizam 

o enunciado tendem, no fechamento da série, para uma postura conservadora. 

Verificamos que o tratamento diferenciado entre aqueles que compõem o objeto 

discursivo se constrói na articulação das duas facetas enunciativas do jornalismo: a 

narrativa e a demonstrativa. O relatar de fatos coloca em funcionamento um modo 

narrativo de construção de sentidos, que traz determinada estabilidade às formas 

linguístico-discursivas. Ao contar a história que constitui o fato jornalístico reportado, o 

jornalista e quem mais se engaja na produção da matéria ordenam a linguagem, 

mobilizando formas textuais verbo-visuais que localizam o fato no tempo e no espaço e 

apresentam as personagens que preenchem tal história. Nesse plano, dizemos que há 

personagens. 

A forma narrativa jornalística, entretanto, tem o compromisso com o 

funcionamento cultural logos (cf. seção 1.1) e os valores nele consolidados. Em 

contrapartida ao que há de narrativo no enunciado de um jornal está o caráter 

demonstrativo da produção discursiva, que só se sustenta como tal pelo vínculo que 

mantém com o que é observável, verificável. Textualmente a presença de dados 

estatísticos, tabelas, gráficos, levantamentos de um modo geral aponta para o valor 

regente do todo daquele enunciado. Nesse plano, reconhecemos não personagens, mas 

fontes. 

A natureza enunciativa híbrida do jornalismo permite tratar diferenciadamente 

os sujeitos que compõem o objeto do discurso. Fontes e personagens devem apontar 

para a realidade empírica reportada, trazendo informação para a equipe de reportagem. 
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Diferenciam-se apenas quanto ao modo de compor o todo do enunciado. A articulação 

da demonstração e da narração consiste de um mecanismo discursivo que revela uma 

postura ética autoral diante dos tais fatos jornalísticos. O que motiva a apresentação de 

uma parte dele de maneira demonstrativa e outra de modo narrativo? Quais os efeitos 

discursivos desse tratamento cindido dado a diferentes componentes de um mesmo 

objeto do discurso? Para responder essas duas perguntas, precisamos diferenciar o 

aspecto demonstrativo do narrativo na composição da série. 

Visualmente fica evidente a diferença entre personagens e fontes. Estas são 

apresentadas basicamente no ponto a ponto intitulado realidade em números incluído na 

segunda página do primeiro dia da série (cf. figura 4.2.1B). Apesar de não haver 

legenda, o crédito de quem cedeu os dados é mencionado ao longo do texto verbal. Já 

aquelas são introduzidas por elementos fotojornalísticos, com o predomínio de retratos 

ambientais. Não há fotograma de ninguém mais senão daqueles vitimizados pelo 

trabalho infantil. Os governos, os sindicatos, empregadores e demais participantes do 

fato reportado não constituem, ainda do ponto de vista visual, personagens. 

Discursivamente identificamos a visualidade manifesta no ponto a ponto como 

uma citação. Ali estão dados que resultaram de pesquisas, levantamentos e 

investigações feitas ou solicitadas pelo governo e, portanto, antes de figurarem na 

reportagem, já configuravam objeto do discurso em outra esfera. Os números sintetizam 

a palavra governamental tomada de outro contexto. Em contrapartida, os fotogramas 

com os menores e suas famílias capturam imagens que dizem respeito aos fatos, mas só 

figuram no escopo da reportagem. Os elementos fotojornalísticos da série não capturam 

objetos do discurso, mas da vida e que são feitos discurso somente na reportagem. 

Desse modo, compreendemos que não constituem citações propriamente ditas. Mais 

uma vez, evidenciamos um movimento enunciativo-discursivo de construção cindida do 

objeto da reportagem, com componente falado e falante – os governos – e apenas falado 

– o povo.  

No domínio estritamente verbal, o modo de apresentar aqueles que são referidos 

na matéria sinaliza o lugar discursivo que ocupam. Vejamos no quadro 4.2.1A abaixo as 

designações dos mencionados e elementos descritivos correspondentes: 
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Quadro 4.2.1A 

Formas verbais de apresentação dos participantes do fato 
Designação Descrição 

Sonia 17 anos 

Cristina 20 

Ana 12, estudante 

Mateus 2, filho de Cristina 

Dalvan Oliveira Gomes 14 anos 

Fabrício de Souza Gomes 15 anos, aluno da 7ª série 

Márcia 44 anos, evangélica 

*Silvia 15 

*Maria 14 

Graciele Pereira da Silva 18, vizinha [de Márcia] 

Francisca Bonfim de 
Oliveira – Dona Ita 

52, vizinha [de Márcia] 

*4 filhos [de Dona Ita] 19, 20, 24 e 26 anos 

*Beatriz 25 

José Domingos Responsável pela fábrica de estalinhos 

Josilene Duarte 8 anos, moradora de Paty do Alferes 

Fátima Tartuci Coordenadora do Peti 

Pedreira Denir de Souza 
Bastos 

 

Atineu Cortes Secretário Estadual da Infância e Juventude 

Fabiano de Souza Gomes 19 anos 

Jorge da Cruz Gomes 38, pai [de Fabiano] 

Paulo Honorato Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Campos) 

José Willian Pereira da 
Silva 

14 anos, estudante da 5ª série 

Gustavo 9, irmão [de José Willian] 

Willian Silva Costa 14 anos, estudante da 5ª série 

Rosa Maria Benguela da 
Silva 

43, mãe [de Willian] 

*Francisco Oliveira Costa 53, pai [de Willian], analfabeto 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais (Campos) 

 

Usina de Santa Cruz  

Wellington dos Santos 
Chaves 

13 anos, morador na localidade rural de Maravilha, em Paty 
do Alferes, estudante da 4ª série 

Maria Aparecida Rodrigues 
dos Santos 

Mãe [de Wellington], 43 anos 

*Irmã [de Wellington] 15 anos 

*Irmão [de Wellington] 20 

Ana Paula Tavares Salomão Gerente do Peti 

Vicente Holtz Responsável pela oficina de corte de granito da Pedreira 
Denir de Souza Bastos, 39 anos, “empregadores” 

Rosilângela Cardoso Santos 13 anos 

Uelido Lemos da Costa Mirradinho, 8 anos, xodó do Peti 

*Gustavo Santos Silva 14 

Luciano Baltar 15 
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Sônia Biage Secretária de Desenvolvimento Social 

Ângela Oliveira 36 anos, mãe [de Rosilângela] 

*Ruan 6, irmão [de Rosilângela] 

Rafaela 8, irmã [de Rosilângela] 

Chaiene Cardoso 11, prima [de Rosilângela] 

 

Como mencionamos anteriormente, membros do governo, do sindicato e 

empregadores não são representados visualmente na série, somente os vitimizados são 

retratados. Entre eles, marcamos com asterisco no quadro acima aqueles que não 

figuram em nenhum fotograma, sendo sua inserção na reportagem apenas no domínio 

verbal. A maioria é designada pelo nome, exceto pela irmã e pelo irmão de Wellington, 

que são referidos por meio do parentesco com essa personagem. Os elementos 

descritivos correspondentes a cada pessoa mencionada trazem informação sobre a vida 

pessoal de cada uma delas ou da relação que estabelecem um com o outro, como a 

relação de parentesco ou de vizinhança. 

Os demais participantes do fato reportado são introduzidos no enunciado 

também pelo nome, porém cada um é descrito a partir do seu vínculo com aquilo que 

representa – sindicato, departamento do governo – e não como indivíduos. Uma vez que 

sua inclusão na reportagem não se deve à sua individualidade, mas à sua condição de 

porta-voz institucional, há silêncio quanto a qualquer traço distintivo de pessoa, como a 

idade. Exceto por Vicente Holtz, nenhum outro participante não vitimizado tem sua 

idade mencionada.  

Vemos uma tendência do jornal de construir as personagens a partir de pequenas 

narrativas, ao passo que as fontes figuram como representantes de organismos inseridos 

no funcionamento da ordem social e, portanto, inscritos em uma temporalidade maior. 

Os verbos de ação articulados com os participantes mencionados assumem duas 

dimensões: uma que aponta para pequenas narrativas que figuram ilustrações dentro do 

fato reportado com força textual argumentativa e outra que traduz ações discursivas no 

plano da grande narrativa em que o fato se insere. Vejamos uma lista com os 

participantes e os verbos a eles vinculados na reportagem principal da abertura da série: 
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Quadro 4.2.1B 

Participante do fato: Verbos e complementos: 
A estudante Ana, 12 anos é ágil ao fazer estalinhos 
Dalvan Oliveira Gomes, 14 anos fere as mãos ao cortar pedras 
Fabrício de Souza Gomes, 15 anos não foge do trabalho; 

trocou cadernos pelo facão; 
passa o dia nos canaviais 

Ana, Dalva e Fabrício fazem parte de uma triste estatística 
O Governo do estado estima que 128.684 menores deixaram de ser criança[...] 
menores deixaram de ser criança antes do tempo 
União e estado não se entendem [...] 
O Governo não ampliou o número de beneficiados[ ...]; 

chegou a ameaçar cortes de verbas; 
não repassa verba 

o estado, crítico ferrenho não assumiu a demanda 
O Governo destinou o mesmo orçamento [...] 
O Rio oferecia aos municípios uma contrapartida... 

 

Nesse trecho da série, União e estado do Rio de Janeiro são referidos como tal, 

sem a menção de nenhum representante. As ações manifestas nos verbos aliados a tais 

referentes evidenciam uma dimensão do agir que vai além do plano narrativo. O que os 

governos fazem ou deixam de fazer corresponde a gestos de amplitude social, com 

desdobramentos para a situação do fato jornalístico. Assim, ainda que tomados como 

objeto discursivo, ou seja, mesmo que falados, suas ações evidenciam força discursiva 

para interferir na realidade objetiva. Esse modo de introduzir tais participantes no 

enunciado corrobora a distinção entre fontes e personagens como descrevemos e a 

construção de objeto cindida com elemento também falante e outro apenas falado. 

A menção dos menores, diferentemente, não envolve nenhuma possibilidade de 

transformação da realidade que enfrentam. As ações verbais têm função dentro da 

pequena narrativa de sua vida individual, tomada como ilustração de um fato 

jornalístico de valor social mais abrangente, e nada alteram a ordem estabelecida. Sua 

menção na reportagem parece funcionar textualmente como mecanismo argumentativo 

para sustentar a apreciação valorativa editorial manifesta no plano discursivo. 

A sutileza com que empregadores de menores e os sindicatos dos trabalhadores 

são introduzidos na história narrada fortalece essa disposição discursiva, porque parte 

dos conflitos sociais são camuflados, e a briga entre grandes e menores parece se limitar 

ao quadro desenhado. Deduzimos que a atitude discursiva empreendida na série gere o 

senso de identificação esperado do público leitor, possivelmente também tolhido de 

ações transformacionais. Para a editoria, a postura constrói identidade institucional 
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conservadora, já que consolida valores vigentes e não abre espaço discursivo para 

aqueles que vivem o drama dos fatos reportados. 

Em suma, a série privilegia o destaque visual daqueles que sofrem as 

consequências do trabalho infantil. Não há fotografia de nenhuma outra parte envolvida 

na história, senão a das “vítimas”. A partir daí, identificamos um tom valorativo na 

enunciação jornalística. Há “silêncio visual” de governos e empregadores, bem como de 

qualquer representante sindical. Visualmente, os menores são feitos grandes, embora 

discursivamente não tenham abertura para nenhuma ação; os menores e seus familiares 

estão à mercê das ações governamentais, que efetivamente podem solucionar o 

problema, e de sua decisão em aderir a tais ações, embora as próprias “vítimas” não 

reconheçam isso. A própria condição vitimizada é redesenhada ao longo da série: por 

um lado é posta em xeque pela cumplicidade com a ilegalidade e, por outro, é desfeita 

se conformada com as ações governamentais por meio do Peti. A representação do 

governo, restrita basicamente ao plano verbal, oscila: na condição de grande, ora se 

apresenta como opositor – a briga entre os governos federal e estadual quanto à 

responsabilidade fiscal e orçamentária, por exemplo –, ora é apresentado como salvador, 

como aquele capacitado para agir em favor dos vitimizados. 

A descrição das relações intersubjetivas no nível de produção e publicação do 

enunciado evidencia que, para esse fazer jornalístico, há implicações discursivas que 

distinguem fontes e personagens. Aqueles que efetivamente estão mergulhados na trama 

dos conflitos sociais reportados são tomados como personagens, ao passo que aqueles 

ligados ao poder são reconhecidos como fontes, e reconhecemos nessa diferença um 

desdobramento discursivo que estabelece as personagens como objeto apenas falado e 

as fontes como objeto falado e também falante. 

Diante dos movimentos enunciativo-discursivos descritos, questionamos quais 

seriam as implicações para os processos de subjetivação se considerado o contexto de 

premiação da série. Lembremos que não partimos da edição distribuída nas bancas, mas 

de uma especial formatada para o concurso do IBCCRIM. Identificada a complexidade 

instaurada pelo tratamento diferenciado das personagens que compõem o objeto 

enunciativo, como rastrear o locutor, o autor e o(s) destinatário(s) dessa enunciação para 

se recuperar a ética implicada no ato editorial? 
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Atentemos para as marcas explícitas do locutor para depois refletirmos sobre a 

construção identitária do autor. Retomando a inscrição do caderno em que a série foi 

vinculada, reiteramos que ali há uma marca linguística do locutor e do destinatário. 

“para você” sugere uma postura editorial a serviço de seus leitores, um 

comprometimento com a população menos favorecida, que constitui o público 

consumidor do jornal. A assinatura editorial e o endereçamento explícito ao público 

leitor assumem, na situação de concurso e premiação, um caráter diferente do de 

produção. O pronome “você” deixa de ser uma referência propriamente ao destinatário 

real e pressuposto do enunciado e passa a indicar a representação das relações 

entretecidas entre a editoria e seu público, o que configura mais um elemento 

constituinte do objeto enunciativo. 

Junto à banca examinadora do concurso, a relação que a editoria mantém com 

seu leitor (manifesta, entre outras maneiras, na designação desse caderno) se inscreve no 

plano do objeto do discurso. Na esfera do concurso, a teia intersubjetiva que define a 

relação do jornal e de seus consumidores compõe junto com o assunto tratado na 

matéria parte do tema desse novo contexto de enunciação. Assim, a configuração do 

autor nessa inserção do enunciado na cadeia comunicativa depende do rearranjo dos 

sujeitos mobilizados na interação no contexto do concurso. 

Além da marca da subjetivação inerente ao caderno, a assinatura do texto e das 

fotografias também sinaliza presença de locutores que corroboram a construção de um 

autor. Além dos créditos dos elementos fotojornalísticos, o texto estritamente verbal é 

verbo-visualmente assinado por outro jornalista. O nome do profissional é disposto 

junto com um selo: a imagem de uma suposta criança ou adolescente empunhando uma 

pá ou uma placa e escondendo seu próprio rosto com a ferramenta (figuras 4.2.1A e E, 

por exemplo). Tendo sido revelada com filtro verde, a imagem não está nítida, mas o 

jovem parece estar num canavial ou matagal. A presença do selo junto à assinatura da 

matéria constitui uma assinatura verbo-visual que sinaliza tanto a autoria do texto verbal 

quanto uma perspectiva do assunto tratado. Seria ingênuo, entretanto, vincular o tom 

valorativo da série ao ponto de vista do jornalista. A figura não nítida de um suposto 

menor em situação de trabalho e a indefinição do ambiente sinalizam o que o todo da 

série efetivamente constrói: um objeto enunciativo com múltiplas personagens cujas 

atuações não são marcadas com clareza. A falta de nitidez do sujeito fotografado 
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corrobora o efeito de sentido construído ao longo da série quanto à condição de vítima 

dos menores envolvidos em situações ilegais de trabalho. 

Identificamos a presença de um autor na postura ética afirmada no enunciado 

nas relações entre locutor, destinatário e objeto. Enquanto “o maior”, o poder público é 

construído como agente – personagem com capacidade de ação discursiva – o menor, 

que sai ferido, é “vítima” da ação dos outros e de suas próprias escolhas, e sua chance 

de mudar a realidade depende de ser contemplado pelo programa governamental. Sua 

representação como objeto apenas falado – confirmada pela postura editorial ao 

apresentar um desfecho feliz do ponto de vista “do maior” – sinaliza a constituição 

legitimadora da editoria. 

Apesar de as regras do concurso e as técnicas de redação jornalísticas 

determinarem uma abordagem de diferentes pontos de vista do assunto reportado, 

evidenciamos o predomínio imagético das “vítimas”, silêncio verbo-visual em relação à 

perspectiva dos empregadores, pouca expressão do ponto de vista sindical e ênfase 

verbal e discursiva no agir governamental. A premiação exerce, portanto, referenda a 

essa interlocução com as esferas políticas e esse cercear discursivo do povo. 

Na trama enunciativa do Prêmio IBCCRIM de Jornalismo, deveria haver, 

segundo o objetivo do concurso, valoração do trabalho dos jornalistas que compõem as 

matérias: O Prêmio IBCCRIM de Jornalismo [...] tem o objetivo de reafirmar o valor 

dos profissionais de jornalismo na busca, apuração e difusão da informação de 

relevância para a formação de uma sociedade mais justa e cidadã [...] 

(http://www.ibccrim.org.br). Não há dúvida da relevância do assunto escolhido para 

reportagem. O fato de que trata a série – a questão do trabalho infantil no estado do Rio 

de Janeiro – certamente precisa de divulgação midiática para que, informada, a 

sociedade tenha condições de reagir, exigir algo dos órgãos competentes etc., enfim, 

para que se posicione frente ao conflito. Em relação às atividades de apuração e difusão, 

entretanto, há de se considerar a entoação da série. 

O pouco espaço discursivo para empregadores e sindicalistas, por exemplo, 

manifesto materialmente pelo “silêncio verbo-visual” denota uma limitação na apuração 

e/ou na difusão do fato. A questão do trabalho infantil se configura num núcleo de 

responsabilidades que envolve o poder público e o contexto local das crianças 

trabalhadores, mas também os sindicatos locais e aqueles que se dispõem a empregá-las 
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ou exploram suas famílias de maneira que, ainda sem empregá-las, as induz ao trabalho. 

Há alguma organização comunitária? Essas lacunas não preenchidas na série mostram 

que ainda existem perspectivas importantes a serem consideradas. Mesmo assim, o 

conjunto de reportagens é duplamente reconhecido no concurso, o que revela os valores 

que efetivamente sustentam a situação de concurso. 

Retornando ao regulamento do Prêmio IBCCRIM de Jornalismo, ressaltamos 

quatro subitens do item 4 (cf. seção 4.1.4), que trata dos critérios de avaliação das 

matérias concorrentes. Segundo as normas, os textos inscritos seriam avaliados, entre 

outros aspectos, por: 

• capacidade de mobilização da sociedade, produção de 

discussões relevantes sobre políticas públicas, denúncias de 

omissões; 

• aspectos abordados e seus contextos sociais e políticos; 

• contextos frente aos compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil: Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros; 

• consequências, soluções e impacto da implementação dessas 

soluções [...] 
 

Ponderamos se a proposta editorial de identificação do leitor poderia ser 

compreendida como mobilização da sociedade. A série reafirma um lugar discursivo 

desprestigiado do ponto de vista da ação para aqueles que sofrem diretamente os efeitos 

do fato reportado. Então, de que modo o texto mobiliza a sociedade? As reportagens 

podem até deflagrar discussões sobre políticas públicas, mas sua construção enunciativa 

não abarca espaço para negociação de sentidos. A tensão que atravessa a esfera 

jornalística é gerida pela perspectiva harmoniosa editorial, que consolida valores 

vigentes. 

O segundo subitem também deve ser relativizado, no sentido de que, como 

destacamos mais de uma vez, nem todos os pontos de vista pertinentes ao fato reportado 

são devidamente considerados na série. Sendo assim, o que a instituição premiadora 

entende por contextos sociais e políticos? O regulamento não deixa claro o valor que 

molda esses termos, abrindo margem para a referenda de matérias como a série Nesta 

briga, o menor sai ferido, que sustenta o que já está legitimado socialmente. 

O terceiro subitem destacado parece ter sido tratado nas reportagens ao enfatizar 

a ação governamental. O que parece contraditório com a proposta do próprio concurso é 
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a tal ênfase em detrimento do espaço de expressão de outros participantes do fato. Por 

fim, reconhecemos a atitude editorial favorável ao poder público, ao encerrar a série 

com a proposta de final feliz a partir do ponto de vista alheio ao dos envolvidos no 

problema. 

Concluímos esta seção com uma proposta de interpretação da postura autoral 

d’O Dia. O caráter conservador está claro pelo modo como a editoria geriu as tensões 

inerentes tanto à esfera jornalística quanto ao fato reportado. Há uma valorização do 

agir governamental em detrimento de qualquer possibilidade de ação transformadora 

por parte dos menos favorecidos na história, os menores. Não reconhecemos, entretanto, 

uma adesão irrestrita ao discurso legitimado. A opção por encerrar a série com um final 

feliz que opõe duas realidades díspares simultâneas indica que o assunto tratado não está 

no final. Além disso, aqueles que foram agraciados pelas ações governamentais e, por 

isso, gozam do final feliz, não são fotojornalisticamente retratados como felizes. São 

apresentados como moldados à nova realidade que os formata a partir de princípios 

cívicos instituídos. Apesar da postura conservadora, a editoria reserva para si um lugar 

discursivo diferenciado, do qual possa relatar o fato, consolidar valores legitimados e, 

ao mesmo tempo, ironizar o instituído. 

Não há como precisar o percurso de leitura da banca examinadora das matérias 

concorrentes. De qualquer modo, sabemos que a série atendeu com maestria exemplar a 

demanda do que o IBCCRIM reconhece como jornalismo responsável. Se assim não 

fosse, não teria sido premiada com o primeiro lugar na categoria mídia impressa e com 

o grande prêmio geral de todas as categorias. 

 

4.2.2 Transporte preferido: os pés 

A série vencedora do Prêmio CNT de Jornalismo versa sobre a questão do 

transporte público na região metropolitana do Rio de Janeiro. Assinadas por uma equipe 

de repórteres das editorias de cidade e política, sendo coordenadora a jornalista Viviane 

Barreto, as reportagens foram publicadas na seção Nosso Rio: o que acontece perto de 

você, em quatro dias do mês de agosto: 03 (página inteira, BARRETO, 2004a; 

RIBEIRO, 2004), 04 (página inteira, BARRETO, 2004b), 08 (página dupla, 

BARRETO; REMÍGIO et al. 2004) e 09 (um terço de página, CAMINHADAS, 2004). 

Como as demais analisadas nesse trabalho, a série foi apresentada no concurso numa 
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configuração diferente da de publicação. Mantidas as dimensões do jornal bem como a 

diagramação do que fora disponibilizado nas bancas, para o concurso, também essa 

série foi impressa em folhas de papel especial e encadernada. 

No recorte e rearranjo do texto, há o primeiro movimento enunciativo-

discursivo: o silêncio dos outros textos que juntamente com a série compuseram uma 

edição. A nova organização material, contudo, não apaga os mecanismos discursivos 

que arquitetam a produção discursiva. Pelo contrário, corroboram determinados efeitos 

de sentido. Certamente, não encontramos na série nenhuma marca que aponte de modo 

preciso para algum outro texto da edição, mas os índices editorias dão acesso a uma 

dimensão maior do que a simplesmente textual das reportagens. 

Sem relativizar a seriedade do material veiculado nesse conjunto de reportagens, 

destacamos um elemento que não aparece nas outras duas do corpus desta pesquisa e 

que demonstra como a questão da objetividade como ausência de subjetividade não se 

coloca mais na contemporaneidade, sobretudo no âmbito da imprensa. Ao final da 

página, há menção a uma emissora de televisão que teria noticiado o fato narrado na 

série impressa no dia anterior ao da publicação das reportagens. Isso mostra que a 

informação em si não é o foco nem o objetivo final do texto ali impresso. De acordo 

com Eco (2007), o que justifica a manutenção jornalismo no meio impresso é 

justamente a assinatura do texto, que marca o lugar social de onde o fato é observado e 

tratado. O que as pessoas – público alvo – procuram não são os acontecimentos, mas 

uma postura diante deles. Observemos a nota impressa ao final da primeira e segunda 

páginas do conjunto de reportagens: 

Figura 4.2.2A 

 

 

A assinatura do jornal O Dia estabelece uma interação explícita com o jornal 

televisionado, conforme revelam os índices verbo-visuais na nota inserida no final da 

reportagem do primeiro e repetida ao final da reportagem no segundo dia da série. 

Curiosamente, a nota sinaliza que o assunto fora explorado anteriormente em outro 

veículo e convida o leitor a participar desse diálogo entre mídias. De fato, a explicitação 

assume que não é a novidade o fundamento do texto impresso, mas a abordagem 
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particular da editoria. Passando do plano pragmático de editores e leitores e recuperando 

a dimensão discursiva da qual discutimos, reconhecemos na nota o caráter de transição e 

instabilidade do próprio meio impresso. Assim como afirma Voloshinov (1926/1976), 

trazer um pressuposto para o plano de expressão, articular os valores de maneira 

explícita implica destituir o pressuposto de sua condição e colocá-lo como objeto de 

negociação. A nota justifica a publicação da matéria jornalística e denuncia a 

instabilidade do meio impresso na era do imediatismo. Todavia, o estabelecimento da 

interação com o meio televisivo aponta para uma possibilidade interacional que se apoia 

na assinatura da produção discursiva e de suas implicações subjetivas. 

A banca examinadora do Prêmio CNT de Jornalismo analisou um produto 

jornalístico sério, porém que se situa com clareza no fluxo contemporâneo em que a 

imprensa não se supõe mais ágil que os meios eletrônicos e digitais e, por isso, 

reacentua sua função na esfera. Por essa pequena nota, evidenciamos uma marca da 

dissociação entre objetividade e responsabilidade jornalística. 

Partindo para a análise da série, passamos a descrevê-la. No topo das páginas 

ímpares, com caracteres bem discretos se comparados aos demais da página, do lado 

esquerdo, está a data de publicação original e, do lado direito, o número da página do 

jornal. Nas pares, a posição da data e da numeração da página é invertida. As datas 

variadas e as páginas não contíguas sinalizam a compilação de diferentes publicações. A 

enunciação é marcadamente outra, assim como são outras as relações intersubjetivas 

empreendidas. Pensemos desde a trama na publicação, atentando para a abertura do 

primeiro e segundo dias da série: 
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Figura 4.2.2B 

 

 

Figura 4.2.2C 
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No topo das páginas, logo abaixo da data e da página, há uma faixa azul com a 

inscrição do caderno em que as reportagens foram publicadas. Ali há marcas 

linguísticas do locutor e do destinatário. Nos dois primeiros dias (ou nas duas primeiras 

páginas do texto premiado), a faixa é mais alta que nos demais dias (ou nas demais 

páginas) e a inscrição é nosso Rio, em caixa alta, cor branca, fonte Franklin Gothic 

Book tamanho 55,5. Abaixo da faixa azul, também em caixa alta, com a mesma fonte, 

porém em cor azul e tamanho 21,5, lemos o que acontece perto de você. Nos demais 

dias (nas demais páginas), a faixa azul tem a altura diminuída, e a inscrição passa a ser 

O Dia/ nosso Rio em cor branca, caixa alta, fonte Franklin Gothic Medium, tamanho 9, 

sem nenhuma outra inscrição abaixo. O caderno que acolhe a série dá pistas da relação 

do locutor e do destinatário do enunciado. 

Num primeiro momento, há uma separação espacial entre o “eu” e o 

destinatário: o Rio é “nosso” (embora ainda não saibamos se o plural é inclusivo ou 

não), mas o “eu” fala de um lugar outro, e não daquele onde acontecem os fatos trazidos 

nessa seção do jornal. Identificamos desde a nomenclatura do caderno uma relação 

intersubjetiva em que locutor e destinatário não compartilham de uma mesma 

perspectiva, embora ambos se situem no Rio. O lugar onde os fatos acontecem é o do 

destinatário (você) apenas. A imagem do segundo dia (cf. figura 4.2.2C), apesar da 

câmera normal, no mesmo plano dos sujeitos fotografados, mostra uma cena do que 

acontece perto do destinatário, mas não do locutor. A legenda informa sobre uma ação 

do Plano Diretor do governo que levantou o tempo que o povo perde se deslocando: O 

Plano Diretor de Transportes Urbanos também mostra quanto tempo, em média, o 

passageiro gasta entre casa e trabalho [...] (cf. figura 4.2.2C – grifos do original). O ato 

de mostrar expresso na frase da legenda projeta ação ao governo e passividade ao povo, 

ratificando o lugar diferenciado a consolidando um tratamento discursivo diferenciado 

aos componentes do objeto da reportagem ao opor quem age e quem sofre a ação. 

O título da primeira reportagem (cf. figura 4.2.2B), que dá nome a série, traz em 

si uma chave cuja referência não podemos precisar a princípio: Transporte preferido: os 

pés, escrito em fonte Franklin Gothic Medium, tamanho 64, ocupando as seis colunas 

da página. A noção de preferência não está claramente vinculada a um referente. 

Preferido por quem? A partir da perspectiva de quem? Na condição de sintagma, não 

recuperamos nem mesmo os sujeitos linguísticos imbricados na estrutura. Alguém 
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prefere alguma coisa em detrimento de outra(s). Na função de adjetivo, “preferido” 

aponta perspectivas, sem revelar os lugares dos envolvidos. Além disso, a estrutura não 

nos permite saber quais são os elementos descartados da preferência. Todavia, a 

abertura da série apresenta personagens que ajudam a identificar os primeiros 

movimentos dos processos de subjetivação. 

O subtítulo, escrito com a mesma fonte que o título, porém no tamanho 29,5, em 

duas linhas, é composto por duas frases e apresenta outros elementos relevantes para a 

composição do espaço no enunciado. A primeira frase consiste de um período composto 

por subordinação: o sujeito da oração principal traz o governo do estado (“plano 

diretor” – Plano Diretor de Transportes Urbanos do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro) para o plano de ação aparentemente na condição discursiva de falante, ao passo 

que, o sujeito da oração subordinada substantiva objetiva direta traz a população para 

um outro tipo de plano, possivelmente apenas falado. “Fazer viagens” descreve, no 

subtítulo, um agir, assim como a “circulação de ônibus” nos municípios. Não obstante, 

o agir como tomada de atitude cabe ao governo. A trama enunciativa vai se construindo, 

mais uma vez, de modo a mitigar a possibilidade de ação discursiva do povo e ratificar 

os gestos do poder público. 

O texto que segue organiza-se por meio de texto verbal, infográfico e um 

elemento fotojornalístico e ocupa pouco mais da metade superior da página do jornal. 

Na coluna da esquerda, há a assinatura da jornalista responsável pela matéria principal – 

Viviane Barreto – e uma sequência de texto verbal. A segunda, terceira e quarta colunas 

têm 34 das suas 45 linhas preenchidas por um infográfico. Na quinta e sexta colunas, o 

elemento fotojornalístico ocupa 21 das 45 linhas ocupadas pela reportagem. O 

infográfico, como sua própria concepção determina, articula informações verbais e não 

verbais. Seu título, Assim viaja a humanidade (em caixa alta, fonte Franklin Gothic 

Book, tamanho 11), é seguido por informações de porcentagens que descrevem o modo 

de transporte da população, e, entre as informações numéricas e o desenho que ilustra os 

diferentes meios de deslocamento, há novamente a presença do Governo do Estado (O 

Estado registrou um total de 19, 715 milhões de viagens, em caixa alta, mesma fonte do 

título do infográfico, tamanho 7,5; frase envolvida por uma borda que a destaca tanto 

das informações apresentadas acima, quanto dos desenhos abaixo). As informações 

apresentadas são citações de estudos feitos pelo ou para o governo e, portanto, eram 
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objeto do discurso antes de figurarem na reportagem. Sujeito do verbo “registrar”, de 

novo há indício de que o governo é construído discursivamente como falante. 

A ilustração contida na parte inferior do infográfico confirma esse tratamento 

discursivo. O desenho traz em primeiro plano, no lado direito, a figura de um guarda de 

trânsito trabalhando. Em segundo plano, pedestres e ciclista se locomovendo e, ao 

fundo, em cinza, figuras de carros, ônibus e outros meios de transporte. A figura do 

guarda coordenando o que se passa no desenho ratifica a postura agente do governo 

diante daqueles à mercê de suas atitudes. 

Outro elemento que chama a atenção nesse jogo discursivo é a fotografia de 

arquivo (12/07/2001), de Léo Corrêa, no lado direito da página. O plano geral, a câmera 

alta (plano picado, de acordo com a nomenclatura de SOUSA, 2004) e o registro de uma 

avenida com trânsito intenso flagram um acontecimento do qual o locutor não participa 

(o que acontece perto de você, cf. figura 4.2.2B e C). A imagem registra o olhar de 

quem está acima da situação capturada na composição fotográfica. A legenda não 

informa muito sobre os sujeitos enunciativos: O transporte coletivo ainda é mais 

utilizado do que os individuais (fonte Franklin Gothic Book, tamanho 9, sendo o 

sintagma o transporte em caixa alta, negrito e tamanho 8). Identificamos na legenda e 

na composição fotográfica foco no transporte e apagamento do sujeito que diz desse 

transporte. A camuflagem do locutor é comum no texto jornalístico não opinativo, mas 

isso não desconstrói as relações intersubjetivas que estruturam o enunciado, nem 

desmonta o projeto discursivo. 

As fontes convocadas para falar em nome do governo demonstram como 

também essa série o trata como um objeto falante. Dentre as diversas referências, 

destacamos: Plano Diretor de Transportes Urbanos, Governo do Estado, Companhia 

Estadual de Engenharia de Transportes e Logística e as reformulações de cada um deles. 

O governo é personificado por meio de membros dos diferentes órgãos mencionados, e 

fragmentos de entrevistas trazem para a reportagem recortes do agir discursivo 

governamental. São citados na reportagem principal da abertura: o engenheiro Antônio 

Luiz Mourão Santana, diretor da Oficina Consultores (uma das três empresas 

responsáveis pelo levantamento que o Governo vem fazendo); Albuino Azevedo, 

presidente da Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística; Arolde de 

Oliveira, secretário municipal de Transportes. As informações creditadas a cada um 
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desses participantes consistem de citações de palavras que figuravam em outro discurso, 

confirmando o caráter falante da representação do poder público no enunciado. 

Quadro 4.2.2A 

Citações Crédito 
19,7 milhões de viagens na região 
metropolitana do Rio; 
6,7 milhões são feitas a pé 

Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) 

46,6% da população da região 
metropolitana (11,2 milhões) foi 
considerada imóvel 

A pesquisa [do PDTU] 

“5,2 milhões de pessoas que não se 
deslocaram no dia anterior à coleta 
de dados [...]” 

Engenheiro Antonio Luiz Mourão Santana, diretor 
da Oficina Consultores (uma das três empresas 
responsáveis pelo levantamento que o Governo 
vinha fazendo) 

9 milhões de viagens por dia – 
46% - utilizando ônibus, trens, 
metrôs, barcos e bonde, entre 
outros. 

Albuino Azevedo, presidente da Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 
(?) 

O meio individual chega a 3,2 
milhões, 16,7% 

Albuino Azevedo, presidente da Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 
(?) 

“Em comparação com a região 
metropolitana de São Paulo, o Rio 
utiliza muito mais o transporte 
coletivo. Lá, a porcentagem do 
meio individual sobe para 32%” 

Albuino Azevedo, presidente da Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 

“46% foram considerados 
imóveis” 

Albuino Azevedo, presidente da Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 

“Já temos a base de dados. Em dois 
meses, simulador deve estar 
pronto. Com ele, poderemos saber 
a eficiência dos projetos para o 
transporte, como a construção de 
linhas de metrô” 

Engenheiro Antonio Luiz Mourão Santana, diretor 
da Oficina Consultores (uma das três empresas 
responsáveis pelo levantamento que o Governo 
vem fazendo) 

“Sabemos para onde eles vão e 
quantas viagens são obrigados a 
fazer por não ter uma linha de 
ônibus direta, por exemplo.” 

Albuino Azevedo, presidente da Companhia 
Estadual de Engenharia de Transportes e Logística 

 

Deixamos entre aspas as citações diretas na reportagem. Aquelas cujos créditos 

não estão explícitos no texto, mas podem ser deduzidos a partir do co-texto verbal, 

marcamos com uma interrogação (?) ao lado de quem acreditamos ser a fonte que 

transmitiu os dados. Mais importante do que as formas de citação, porém, é a natureza 

do ato de citar. Os excertos destacados mostram o movimento enunciativo-discursivo de 

reação à palavra de outrem. A montagem textual, no que diz respeito à fala do poder 

instituído, envolve recuperar num outro enunciado – o de pesquisa, levantamento – 

elementos que passam a compor a matéria. Os dados, números, porcentagens etc. 
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creditadas ao poder público revelam um governo trabalhando, agindo em prol da 

solução ou melhoria da condição narrada, o que o inscreve na grande narrativa em que o 

fato jornalístico se configura. 

O tratamento dado à população representada na série é outro. As designações 

dessa fatia do objeto enunciativo localizam-na no espaço onde os fatos acontecem e 

sobre o qual o governo age. O “perto de você” do título do caderno em que se insere a 

reportagem coincide com o lugar em que habitam “pessoas que andam a pé”, 

“motoristas”, “passageiros”, “usuários” [dos meios de transporte], “moradores”, até 

mesmo “humanidade”, enfim, todas as reformulações das designações do povo. Essa 

maneira de se referir às classes menos favorecidas circunscreve-as no plano sobre o qual 

o governo age, o que ratifica a assimetria entre os elementos que constituem o objeto da 

reportagem; assimetria que diz respeito não à hierarquia da organização social, mas à 

possibilidade de agir na grande temporalidade. Vejamos como o enunciado se 

desenvolve. 

Depois da matéria de abertura, personagens concretas da população são 

introduzidas em cena. A partir daí, os elementos fotojornalísticos começam a ter 

destaque, e cada vez menos espaço é reservado ao texto escrito. Há um predomínio de 

retratos, tipo de fotografia jornalística utilizada, sobretudo, para apresentar as feições 

daqueles mencionados ou citados no texto, segundo descreve Sousa (2004). O autor 

(SOUSA, 2004) ressalta, todavia, que o retrato deve capturar uma expressão facial que 

co-construa sentido com aquilo que o texto verbal apresenta. Da perspectiva dialógica, a 

introdução de um retrato não apenas ilustra, mas compõem o sentido junto com o texto 

verbal. Isso porque não há uma complementariedade entre ambos, mas 

interdependência. Consideremos a visualidade de parte da reportagem inserida abaixo 

da abertura da série: 
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Figura 4.2.2D 

 

 

Nesse fragmento, a população está representada na figura dos estudantes. Sua 

posição de segundo plano é reafirmada como na reportagem precedente. No título a 

palavra ameaça, no caso, dirigida aos estudantes, destaca o fato a ser reportado. Mesmo 

sem verificar os demais elementos verbais do título ou do corpo da reportagem, 

identificamos no fotograma uma distribuição espacial dos sujeitos que os localiza num 

plano inferior. Ocupando três colunas (segunda, terceira e quarta) e 24 das 48 linhas do 

corpo do texto da reportagem, a imagem ratifica o posicionamento de um governo em 

outro lugar, em situação privilegiada de destaque e com possibilidade de ação. 

A fotografia de Alexandre Brum traz, em primeiro plano, um cartaz da prefeitura 

do Rio de Janeiro avisando sobre a garantia (ou perda) da gratuidade para estudantes e, 

em segundo plano, dois estudantes entrando no ônibus. O desequilíbrio na composição 

em planos marca a assimetria dos espaços, e a legenda corrobora esse efeito de sentido. 

Na segunda frase da legenda, o sintagma nominal Os dois alunos funciona como sujeito 

do verbo receber. Considerando da passividade inerente ao item lexical (independente 

da voz verbal que, no caso, é ativa), “os dois alunos” não agem; a posição de agir é a do 

outro. 

A partir da segunda reportagem da série, a população passa a ser representada no 

texto por meio de personagens e seus depoimentos, de modo que, na visualidade, 

recuperamos apenas a população. Não há nenhuma representação fotojornalística do 

governo, de representantes dos meios de transporte, ou de qualquer outro participante do 
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fato além da população. Mais uma vez, evidenciamos que, apesar de preencherem 

verbo-visualmente a maior parte do espaço físico na folha de papel, discursivamente, as 

classes menos favorecidas habitam um lugar onde não podem transformar a realidade. 

Os depoimentos coligidos bem como sua maneira de apresentação evocam uma 

organização textual semelhante à novela televisiva ou às séries de TV, nas quais as 

personagens e suas pequenas histórias compõem um tema maior que define o todo do 

programa. A introdução de retratos, em especial, de retratos ambientais (SOUSA, 

2004), funciona como artifício discursivo para a composição da reportagem. 

Figura 4.2.2E 

 

 

A inclusão de depoimentos junto com retratos ambientais não parece figurar 

citação, como no caso dos dados fornecidos pelo governo e seus representantes. Essas 

falas dos indivíduos que vivenciam o fato reportado foram dirigidas para a produção da 

série, e não recortadas de um plano discursivo outro em que configuravam expressão 

dessas pessoas. 

Os números e porcentagens apresentados na abertura da série ganham, ao longo 

de seu desenvolvimento, personagens concretas que vivenciam as situações descritas e 

delas dão depoimento. Sua inserção discursiva não configura ação na mesma 

perspectiva do agir governamental. As pessoas da população são introduzidas nessa 

trama textual para ratificar aquilo que já fora descrito e previsto. As pessoas falam, mas 

como personagens emolduradas pelo plano de ação que pertence ao outro, e não a elas 

mesmas. Retratados junto com os meios de transporte que utilizam, são introduzidas 

como personagens dentro do enunciado, e não como sujeitos que podem efetivamente 

agir no mundo. Quem dera ter carro (cf. figura 4.2.2E), exclama uma das entrevistadas, 
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reafirmando sua impossibilidade de transformação da realidade do universo em que 

vive. Isso sugere que funcionam como personagens de uma história que até diz de si 

mesmas, mas cujo roteiro não lhes pertence. Se essa exclamação tivesse sido recortada 

de uma faixa em um manifesto, ou até mesmo de uma prece em uma igreja, 

testemunharíamos uma citação propriamente dita, uma seleção de um acontecimento 

para compor o todo deste enunciado. Dita especificamente para o registro na 

reportagem, a fala funciona estritamente no nível de pequena narrativa, sem força e 

relevância no desdobramento dos fatos, que se localizam numa temporalidade maior. 

As falas de Vinícius Neves e Ricardo Cunha (idem) escapam um pouco dessa 

amarra meramente descritiva que cerca os depoimentos coligidos junto à população. Ao 

contrário das outras que apenas narram o que fazem no dia a dia, essas duas 

personagens revelam estratégias pessoais para lidarem com o problema do transporte 

coletivo. Ambos optam pelo transporte particular e afirmam isso como tática para burlar 

as questões que os usuários do sistema público enfrentam. Esses dois depoimentos 

enriquecem a natureza objetivada da população por transparecerem gestos, escolhas, 

atitudes deles para agir diante do problema. Revelam um saber pragmático, que garante 

condições de combate e sobrevivência. Apesar de não atuarem no plano da grande 

temporalidade na qual se desenrola o problema de transporte narrado na série, seu saber 

os constrói como agentes, conferindo-lhes um lampejo do caráter discursivo de falante. 

A apuração da matéria, no entanto, não privilegia essa colocação individual das 

personagens, mas resgata principalmente a descrição de suas ações corriqueiras de ir e 

vir para o trabalho, sem averiguar de que modo cada um deles gere o problema 

enfrentado (cf. depoimentos apresentados na figura 4.2.2F). 

A visualidade do tratamento diferenciado àqueles que participam da história 

narrada dá visibilidade à postura editorial. Contrastemos o infográfico com citações e 

uma coordenada intitulada Como é duro ir trabalhar com depoimentos de indivíduos, 

ambos apresentados lado a lado no segundo dia da série, logo abaixo da reportagem 

principal (cf. figura 4.2.2C): 
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Figura 4.2.2F 

 

 

A disposição paralela de uma fala e de outra demonstra a natureza discursiva de 

uma citação – recorte de um enunciado que circula em outra esfera – e um depoimento – 

enunciado construído para compor a reportagem. De um lado, o infográfico traz, outra 

vez, levantamentos estatísticos feitos pelo ou para o governo a fim de dar a ele 

condições de decisão sobre que ações desenvolver e transformar o fato narrado. De 

outro lado, são listados quatro testemunhos que nada interferem no fluxo desse mesmo 

fato. 

O encerramento da série destaca acentuadamente esse jogo discursivo. A 

apresentação de uma personagem na abertura do penúltimo dia, especialmente 

contrastada com a disposição de gráficos embaixo, na mesma página, torna patente a 

assimetria entre os elementos do objeto da reportagem. Observemos a abertura do 

terceiro dia da série: 
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Figura 4.2.2G 

 

 

Conhecemos a personagem por um enquadre muito diferente de qualquer 

aproximação nas relações sociais convencionais. A fotografia de Alexandre Brum traz 

em primeiro plano os pés descalços de uma pessoa, que somente no texto verbal é 

nomeada. Mesmo assim, a frase em que a personagem é apresentada confirma o sentido 

capturado pela fotografia, partindo do mesmo ponto: As solas grossas dos pés da 

aposentada Maria José Pinto da Silva, 75 anos, provam a rotina diária de caminhadas. 

(BARRETO; REMÍGIO et al., 2004:6). O sujeito da frase é as solas grossas dos pés; a 

identificação da aposentada é feita, como na fotografia, debaixo para cima. A legenda 

em destaque no lado esquerdo da fotografia (“em carne viva”, fonte Franklin Gothic 

Medium, tamanho 74) traz para o enunciado o sofrimento da personagem, que teria sido 

registrado na expressão facial, caso sua apresentação tivesse se dado de maneira 

convencional, por meio de um retrato. O movimento textual aqui funciona como o 

movimento de um filme que, partindo do enquadre dos pés da personagem, vai 

movendo a câmera até chegar ao seu rosto. No texto impresso, o rosto só aparece na 

metade inferior da página e é reapresentado no último dia da série. Sua expressão facial 

transmite o esforço, o cansaço e a dificuldade face à crise no sistema de transporte nesse 

lugar em que o locutor não se encontra. 

O título da reportagem retoma o sofrimento, deslocando-o do nível pessoal para 

o coletivo. O modo de tratar o assunto, aproximando-se da personagem a uma distância 

íntima (HALL, 2986), reforça a postura do locutor face ao objeto discursivo. Se a 
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abertura da série é atravessada por uma suposta impessoalidade, o desenvolvimento 

marca a posição editorial. A visualidade fotojornalística tematiza a população, porém, a 

constrói como objeto apenas falado. Isso só se sustenta, não obstante, face à 

cumplicidade do destinatário dessa produção discursiva. 

Convidado pelo locutor a seguir esse percurso, o destinatário é construído a 

partir da conivência com seu ponto de vista. Num primeiro momento, o locutor 

diferencia verbo-visualmente o plano do agir sobre o outro, nesta série atualizada na 

figura do governo, seja estadual ou municipal, do plano do agir em função do outro, no 

caso, o lugar da população, cujas ações são representadas dentro dos limites da ação do 

governo. O agir capaz de transformar a realidade social, nessa organização enunciativo-

discursiva, não pertence ao povo, que figura como personagem de um enredo conduzido 

por pessoas localizadas em outra dimensão. No contexto de publicação, a conivência se 

dá no pretendido processo de identificação projetado para o destinatário. No plano da 

premiação, a conivência se atualiza na referenda do funcionamento enunciativo que 

estabelece tais relações intersubjetivas. 

No desenvolvimento da série, a perspectiva da qual as personagens são 

apresentadas posiciona o destinatário junto do locutor, porque compartilha o lugar 

privilegiado para ver o outro, e isso acentua-se na relação com o objeto da reportagem, 

construído na diferenciação de elemento falante e apenas falado. De princípio, como 

indica o pronome “você” no subtítulo da seção na abertura da série, aquele com que o 

locutor fala se localiza no plano onde as coisas acontecem, mas não onde as pessoas 

agem. Sua passagem para o plano da ação, entretanto, não o tira da condição de 

expectador, de modo que contempla, de um lugar privilegiado, a demanda social ali 

objetivada sem ter acesso ao agir sobe tal demanda. O locutor convida o destinatário 

para partilhar sua perspectiva, mas não lhe garante a dimensão do agir no mundo como 

assegura ao objeto falante. Mas quem efetivamente está projetado como destinatário da 

série? A última página traz um elemento não presente nas demais que dá indícios da 

pluralidade do sujeito a quem se dirige o enunciado. 

No final do conjunto de reportagens, o texto que compõe a série não ocupa toda 

a página do jornal. Localizado nos 2/3 da metade superior, ocupa as seis colunas, sendo 

quarto de texto verbal e duas com elemento fotojornalístico. O título da página é: 

Caminhadas próximas do fim; com o sub-título: linha de ônibus desativada na Baixada 
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vai voltar a circular. No Rio, candidatos comentam a grave crise do transporte público. 

O fotograma repete a imagem do rosto da aposentada, apresentada na página anterior, 

pela sola dos pés. A data junto ao crédito da foto indica que para este dia ela foi tomada 

do arquivo. Abaixo da foto, uma última coordenada tratando do que os concorrentes às 

prefeituras da região metropolitana propõem para solucionar os percalços no sistema de 

transporte. 

Figura 4.2.2H 

 

 

De acordo com o texto das normas do concurso, o objetivo do prêmio é 

prestigiar trabalhos jornalísticos que contribuam para o melhor entendimento, pela 

sociedade e poder público, da importância do transporte na vida econômica, política e 

cultural do País, assim como apontar problemas e soluções para o setor. O Prêmio 
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CNT de Jornalismo está nitidamente comprometido com o setor de transporte, de 

maneira que não é esperado imparcialidade da matéria vencedora. Nesse capítulo da 

série, o encerramento com a discussão entre futuros governantes e com a notícia de que 

a empresa de ônibus voltaria a atender ao bairro da aposentada cujas solas estavam 

grossas de tanto caminhar descalças supõe um final otimista para o quadro pintado ao 

longo dos dias. Ponto de vista positivo, porém, a partir das ações, atitudes e decisões 

superiores, sem a efetiva participação daqueles que estão perto ou mergulhados no 

problema. 

Essa proposta de encerramento formata o conjunto de reportagens para o Prêmio 

CNT de Jornalismo, ratificando cumplicidade com a perspectiva dos transportadores, a 

despeito de qualquer outra fonte ou personagem que conste da série. Não podemos 

afirmar que a Confederação fosse um destinatário projetado a priori, desde o momento 

de produção da série. Em entrevista, o jornalista Marcelo Remígio, um dos autores 

dessa série e autor de Nesta briga, o menor sai ferido, contou que, desde o final da 

década de 1990, tem sido comum os diretores e editores reunirem suas equipes no início 

do ano e anunciarem os planos de prêmios a serem disputados. O repórter contou 

também que nem sempre a diretoria do jornal tem conhecimento dos concursos, o que 

não torna possível desenhar matérias para ganhar os prêmios. Não nos foi revelada a 

situação de produção dessa série e nem de nenhuma outra. Independente disso, podemos 

afirmar que o Prêmio CNT de Jornalismo institui um espaço enunciativo em que a CNT 

funcionou como destinatário real, podendo, inclusive, externar o sucesso da interação 

pelo prêmio conferido à matéria. 

Mesmo sem poder afirmar o possível caráter apriorístico de Transporte 

preferido: os pés, o final da série dá indícios da pluralidade encerrada no destinatário 

pressuposto. Conforme vemos na figura 4.2.2H, abaixo do texto da série, há um aviso 

de licitação do governo, um anúncio de uma universidade da rede particular de ensino e 

uma propaganda da TV ALERJ. Esses três elementos mostram que não apenas as 

classes C e D, a quem, grosso modo, se destina a edição vendida nas bancas, preenchem 

o lugar enunciativo-discursivo de destinatário pressuposto por O Dia. O anúncio 

universitário provavelmente se dirija a essas classes, mas o aviso de licitação, por 

exemplo, é endereçado a empresas para elaboração de clippings eletrônicos, e não à 
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fatia menos favorecida da população. O consumo dessas páginas, portanto, pressupõe 

uma variada gama de indivíduos reais. 

De acordo com a discussão do item 4.1.4, o prêmio tinha preocupação em 

reconhecer profissionais devidamente registrados. Essa cláusula traz influência para as 

relações de trabalho no jornalismo, mas a premiação referenda a dimensão discursiva do 

enunciado assinado, no seu todo, pelo fluxo de subjetivações que convergem para uma 

postura editorial. Ainda que o prêmio seja entregue a um profissional em particular, a 

matéria valorada é da ordem discursiva da instituição, e não do indivíduo ou de uma 

equipe como se fossem autônomos e independentes dos princípios da empresa de 

informação para a qual trabalham. 

A premiação demonstra que a abordagem da demanda social quanto ao 

transporte atende às expectativas da CNT, na condição de organização sindical máxima 

no Brasil de transportadores. Isso confirma a hegemonia dos posicionamentos 

engendrados, já que premiar implica valorar os posicionamentos enunciativo-

discursivos engendrados na matéria. 

 

4.2.3 Crise na Educação 

A série vencedora do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo foi publicada 

em nove dias diferentes: 24/08/2003 (folha dupla, sendo a segunda limitada a três 

colunas da página; as outras três são preenchidas pela coluna Informe DO DIA, na época 

de Arnaldo César, BOTINO; REMÍGIO, 2003), 26/08/2003 (folha inteira, BOTINO, 

2003a; RIBEIRO, 2003), 27/08/2003 (pouco mais de meia página; metade superior; 

BARRETO, 2003a), 28/08/2003 (pouco mais de meia página; metade superior; 

BARRETO, 2003b), 29/08/2003 (página inteira, BARRETO, 2003c), 30/08/2003 

(pouco menos de meia página; divide espaço com a coluna do Informe DO DIA; HORA, 

2003), 31/08/2003 (página inteira, BOTINO, 2003b), 02/09/2003 (página inteira, 

KOPKE, 2003; BOTINO; ROMEO, 2003) e 04/09/2003 (pequena reportagem de quatro 

colunas na metade inferior da página; CONTRA, 2003). Sua configuração para o 

concurso, assim como as outras séries, não seguiu o padrão da edição, sendo 

apresentada em papel especial encadernado como um texto autônomo. A diagramação 

de cada página, porém, não foi alterada. 
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Intitulada Crise na Educação, a série abordou diferentes assuntos em torno dos 

problemas acerca do funcionamento educacional estadual do Rio de Janeiro. A abertura 

tratou das consequências de falta de docentes na rede pública e das complicações 

acarretadas pelo conceito S/P (sem professor). Depois foram reportados também fatos 

ocasionados no decorrer dos dias, como a morte de um estudante durante confusão 

causada pelas mudanças na gratuidade dos estudantes da rede pública nos transportes. 

O regulamento do Grande Prêmio Ayrton Senna detalha o que considera como 

assunto pertinente ao concurso (cf. seção 4.1.4). Sabemos que as matérias inscritas 

precisam versar sobre questões envolvendo crianças e adolescentes e abordar o tema de 

modo a contribuir para o desenvolvimento humano, tema central para o IAS. Como o a 

noção de “desenvolvimento humano” é explicada nas regras do concurso, podemos 

afirmar que o prêmio não se restringe a uma preocupação assistencialista e compreende 

a mídia como um lugar importante para ação social. Reconhecemos o GP Ayrton Senna 

de Jornalismo como um incentivo ao trabalho sério e responsável das equipes de 

reportagem, mas também engajado. 

A série foi publicada no caderno geral. No topo da página, ocupando cerca de 

1/3 da largura da folha, estão a logomarca de O Dia, a data de publicação, paginação e o 

nome do caderno (cf. figura 4.2.3A adiante). A inscrição da matéria não traz, diferente 

das outras séries analisadas, nenhum indício de mobilização dos sujeitos enunciativos. 

A presença da logo, no entanto, presentifica a figura do enunciador, porque configura 

uma moldura, uma assinatura sem a qual aquele fazer jornalístico seria outro, ou nem 

mesmo viria a ser. 

A abertura tem uma diagramação diferente das outras duas, embora também 

enfatize o aspecto visual. A reportagem principal, situada na metade superior da página, 

tem em primeiro plano a cópia um pouco inclinada para a esquerda de parte do histórico 

escolar de João Carlos Plácido, um aluno da rede estadual de ensino. Na imagem, foram 

destacadas duas células da tabela com os conceitos em que constava a sigla S/P. No 

topo, do lado esquerdo da cópia do documento escolar, está posta sobre parte do 

cabeçalho do documento a foto, provavelmente, do aluno. A legenda ressalta a natureza 

do documento copiado e sintetiza o problema de falta de professores na rede tratado na 

reportagem: NO HISTÓRICO de João Carlos, a lição que ele quer esquecer: um ano 

sem aula de Geografia (BOTINO; REMÍGIO, 2003 – grifos do original). Mais do que 
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apresentação do fato reportado, o elemento visual da abertura consiste de uma síntese do 

que será desenvolvido naquele dia e também em alguns outros da série. 

O texto verbal da reportagem principal, assinado por Karina Botino e Marcelo 

Remígio e com a colaboração de Francisco Edson, também não segue o esquema padrão 

de O Dia. Além de impresso com fonte em negrito, o texto é disposto em três colunas, 

que ocupam o lugar das usuais seis, em segundo plano em relação à imagem do 

documento de João Carlos Plácido. 

Figura 4.2.3A 

 

 

Título e sub-título da matéria mostram uma crítica ao governo. O referente da 

ineficiência indicada no título é esclarecida no sub-título: Alunos da rede estadual têm 

novo conceito no histórico: S/P, sigla para sem professor. Ao mesmo tempo, governo 
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destina quase R$10 milhões para compra de móveis (idem, cf. figura 4.2.3A). O dedo 

duro no final da página ratifica o tom crítico ao anunciar que os móveis comprados não 

são entregues. De início, além de denunciar o problema, o jornal se mostra crítico às 

ações governamentais, indo em direção contrária a da postura assumida nas séries 

analisadas anteriormente. 

No trecho principal de abertura da série, são convocados a dar depoimento o 

próprio aluno João Carlos e a diretora de uma escola que preferiu não ser identificada, e 

parte do texto da pauta de uma reunião com diretores de 137 escolas e a Coordenadoria 

Regional Metropolitana III da Secretaria Estadual de Educação é citada. Mais adiante, 

analisamos as implicações discursivas da inserção dessas falas. Por ora, detemo-nos na 

descrição da reportagem. 

As coordenadas que seguem a matéria principal dão continuidade a um projeto 

enunciativo diferente daquele desenhado nas outras duas séries. De volta ao padrão de 

seis colunas, a metade inferior da página de abertura dessa série tem destaque para 

elementos visuais nas quatro colunas centrais. Há cinco elementos fotojornalísticos e 

uma lupa, destacando trecho do histórico escolar de outra aluna, representada na foto 

superior. Os títulos localizados na primeira e sexta colunas, apesar de se referirem a 

coordenadas diferentes, podem ser lidos como uma única frase: Sem reposição para 

matérias e Ministro critica novo ‘conceito’, resumindo o conteúdo desenvolvido verbo-

visualmente (cf. figura 4.2.3A). 

Pelos sujeitos fotografados, sabemos que estão representados diferentes 

participantes do fato reportado: as supostas vítimas – os alunos –, professores que 

deixaram o magistério para seguir outra carreira e professores que exercem a profissão. 

Apesar de não contemplar todos os envolvidos na história, há uma maior gama de 

perspectivas apresentadas do que evidenciamos nas outras séries. 

Na segunda página, além dos mencionados, são apresentados em retratos 

ambientais o pátio de uma escola com carteiras antigas amontoadas, a sede da transporta 

que deslocaria o mobiliário comprado pelo governo, uma diretora escolar e a 

proprietária de um imóvel alugado para uma escola. 
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Figura 4.2.3B 

 

 

Como a série está no caderno geral, não é estranho que as reportagens dividam 

espaço com notícias diversas. Na segunda página do primeiro dia, as três colunas da 

esquerda correspondem ao Informe DO DIA, com um texto principal versando sobre 

articulações políticas do então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e outros 

excertos de textos ou pequenas notas tratando de assuntos variados. Crise na Educação 

segue o fluxo enunciativo-discursivo empreendido na primeira página. 

Verificamos que a apuração da matéria envolveu, além de pesquisa junto a 

órgãos governamentais, entrevistas com diferentes pessoas envolvidas no fato narrado, 

garantindo uma visão mais democrática do que as outras séries ofereceram. Notamos 

também um refinamento no modo de articular as pequenas e grandes narrativas, o que 

traz consequências discursivas importantes para as relações intersubjetivas do 

enunciado. 
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Vejamos, por exemplo, excertos da abertura da série transcritos em discurso 

direto apresentados entre aspas: 

Quadro 4.2.3A 

Discurso direto Créditos Localização 
textual 

“Fico chateado porque sou bom aluno. A falta 
de professor atrasou minha vida. Preciso 
trabalhar para ajudar em casa e pagar meu 
curso de Informática, mas tenho que vir ao 
colégio de manhã, para ter reposição. Sonho em 
ser engenheiro” 

João Carlos Plácido, 17 anos [...] 
hoje aluno do Ciep Pablo Neruda 

“é necessário constar no histórico escolar do 
aluno todas as notas, não cabendo, em hipótese 
alguma, colocar a sigla S/P” 

Pauta da reunião com a Coordenaria 
Regional Metropolitana III e 137 
diretores de unidades escolares 

“Para nosso espanto, nos propuseram até repetir 
notas. Se tivermos docente de História e não de 
Geografia, por exemplo, lançamos a mesma 
média para as duas matérias” 
“é preciso organizar o horário dos professores 
regentes, priorizando as séries concluintes” 
“É a política do cobertor curto” 

Diretora que preferiu não se 
identificar, temendo represálias 

Principal 
24/08/2003 

No último bimestre, veio um professor de 
Matemática, que aplicou provas com consulta e 
repetiu as notas para os três primeiros 
bimestres. Nas outras disciplinas, ficamos com 
S/P. Não tivemos reposição até hoje. 

Jeniffer de Oliveira Perricone, 18 
anos, do 2º ano do Ensino Médio do 
Ciep Pablo Neruda 

“No Ciep, não tive aulas de Matemática e, por 
isso, tinha dificuldades em fazer as contas 
básicas necessárias para Física, por exemplo. 
Fui reprovada e ainda tenho S/P no histórico. 
Este ano, estou cursando supletivo gratuito do 
SESC por apostilas, em Itaboraí. Não faltam 
professores para me ajudar.” 

Ednea da Costa Monsores, 33 anos, 
que ano passado cursava o 1º ano no 
mesmo colégio de Jeniffer 

“Ano passado, estudei no Ciep Joaquim Pedro 
de Andrade, em Itaboraí, e só tinha aulas de 
Português, Geografia, Artes e Educação Física. 
Até parei de estudar e fui trabalhar. Era perda 
de tempo continuar naquele esquema” 

Hugo Rafael da Silva Braga, 25 anos 

“Pelo menos, temos professor de Matemática, 
uma raridade” 

Edson Firmino Floriano, 17, do 2º 
ano 

“Escolhi me graduar em Português e Inglês 
para trabalhar com revisão de texto ou 
tradução. Tenho parentes professores e cresci 
vendo que não há retorno” 

Patrícia Barata, 25 anos [...] trabalha 
como tradutora técnica na Browne 
Global Solutions 

“Eu era daquelas que brincavam de dar aulas 
para bonecas e, na adolescência, comandava 
grupos de estudo” 
“As pessoas perguntavam se eu tinha certeza do 
que estava fazendo, como se fosse uma 
maluquice” 

professora de Matemática do Centro 
Educacional da Lagoa (CEL) Paula 
Cardoso, 28 anos 

Coordenada 1 
24/08/2003 

“Esse procedimento (sigla S/P no lugar de 
notas) não vai apenas contra a Lei de Diretrizes 
e Bases. Vai contra a decência nacional. A falta 
de professores é uma vergonha para o Estado 

ministro da Educação, Cristovam 
Buarque 

Coordenada 2 
24/08/2003 
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do Rio e para o Brasil. É prova de descaso” 
“Tenho que ver como isso foi possível e o que 
podemos fazer para superar o problema” 
“o dever do estado com a educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
ensinos Fundamental e Médio obrigatórios e 
gratuitos, inclusiva para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria” 
“padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem” 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

“Temos carência de professores, mas estamos 
empenhados em resolvê-la. Investimos de R$ 
13 milhões a R$ 14 milhões por mês na 
contratação de profissionais” 
“Temos escolas com várias classes do mesmo 
turno com 16 ou 18 alunos cada uma, em vez 
de 40” 
“Isso significa que até 300 professores 
poderiam ser relotados. Estamos ampliando o 
levantamento 

secretária estadual de Educação, 
Darcília Leite 

“Depois pedimos mais 300 [carteiras]. Mesmo 
com a compra, a demanda não foi suprida. 
Precisamos trocar, ao todo, 500 carteiras” 

diretor do Colégio Estadual Nilo 
Peçanha, em São Gonçalo, Eusébio 
Abreu Nunes 

“O estado faz compras exageradas, e o dinheiro 
poderia ter sido mais bem aproveitado. Em 
2001, foram gastos R$ 4.827.567,90, enquanto 
ano passado foram mais R$ 4.948.099” 

deputado Alessandro Molon (PT), 
membro da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa  

Coordenada 3 
24/08/2003 

“Foram contratados para entregar livros e 
laboratórios de Química comprados, sem 
licitação, pela Benedita da Silva” 

subsecretário estadual de Educação, 
Luiz Armando Mattos 

[trabalho mesmo só no início dos semestres] 
“Depois, é devagar” 

gerente da filial da Partran no Rio 
[transportadora contratada pelo 
estado para transporte de móveis 
escolares], Gilson Gomes dos Santos 

Coordenada 4 
24/08/2003 

“Deveriam ter contestado na hora de fechar o 
contrato. Se acha caro, que deixem o imóvel. 
Só não posso ficar dois anos e meio sem 
receber” 

Jurema Pinto de Souza, dona do 
prédio de quatro andares ocupado 
pelo Colégio Professora Terezinha 
Melo Gonçalves, na Ilha do 
Governador 

“Estamos com problemas de fiação elétrica. 
Pedi reparos há mais de um ano” 

diretora do Colégio João XXIII, em 
Duque de Caxias, Marlene Tavares 

Coordenada 5 
24/08/2003 

 

As diferentes cores acima destacam as perspectivas capturadas nos fragmentos 

introduzidos na reportagem. O amarelo realça falas de alunos da rede estadual que 

sofrem com a falta de professores; o vermelho destaca a perspectiva governamental, 

seja por meio de documentos ou texto legal seja por depoimento de algum representante 

do poder público; a cor azul ressalta o ponto de vista daqueles que precisam gerenciar 

diferentes instâncias – os diretores de unidade, que lidam com alunos e governo –; o 
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verde sinaliza a fala de professores engajados ou não no magistério, e o sombreado 

cinza marca a fala de quem, de algum modo, presta serviço ao estado. 

Mais uma vez, os depoimentos dos que sofrem com o problema tratado na 

reportagem são introduzidos na trama por meio de pequenas narrativas individuais. No 

caso das destacadas no quadro 4.2.3A, verificamos, porém, uma ênfase nas estratégias 

que cada um desenvolve para solucionar o impasse escolar. Apesar de ainda 

configurarem enunciados elaborados para a construção da matéria e circularem 

exclusivamente na reportagem, e não um recorte de manifestação discursiva de outra 

esfera, o modo de colher essas pequenas narrativas deu margem à expressão do saber 

métis das “vítimas”. Mesmo restritas a um funcionamento narrativo pequeno, 

discursivamente há um privilégio para sua capacidade individual de gerir sua vida. 

Essas personagens não apenas contam sua história, mas falam de como guiam suas 

escolhas, por isso, afirmamos que são moldadas com capacidade de ação, embora 

reduzida. Não podem mudar a história, mas agem e transformam sua própria condição. 

Outra riqueza que revela o refinamento na apuração dos fatos são os 

movimentos discursivos internos ao poder instituído. As falas creditadas ao governo 

estadual aponta para uma postura de gestão do problema, ao passo que aquelas 

provenientes do governo federal mostram espanto e crítica ao governo do Rio de 

Janeiro. O fragmento da pauta da reunião com a Coordenadoria Regional Metropolitana 

III e diretores de unidades escolares, o excerto da fala da secretária e do subsecretário 

estadual de Educação defendem os atos do governo estadual (cf. quadro 4.2.3A). As 

marcas de primeira pessoa do plural, provavelmente incluindo não só quem fala, mas 

toda a equipe mobilizada na gestão do dilema reportado, sinaliza a natureza institucional 

do enunciado: Temos carência de professores e estamos empenhados em resolvê-la 

(Coordenada 2 de 24/08/2003, quadro 4.2.3A). Os atos, gestos, decisões, atitudes ali 

referidas apontam para atos, gestos, decisões e atitudes da esfera da administração 

pública. Ainda que a fala não configure uma citação propriamente dita, ou seja, mesmo 

que não se trate de um discurso em circulação em outra esfera, a autoridade de quem 

fala faz valer o dito como gesto institucional. 

Curiosamente, identificamos também na fala institucional um apelo ao saber 

métis. Apesar de haver referência a levantamentos, dados estatísticos, quantias, a fala da 

secretária de Educação mostra como até mesmo esses mecanismos próprios de um 
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funcionamento logos pode atender à tática métis: temos escolas com várias classes do 

mesmo turno com 16 ou 18 alunos cada uma, em vez de 40 [...] isso significa que até 

300 professores poderiam ser relotados. Estamos ampliando o levantamento 

(Coordenada 2 de 24/08/2003, quadro 4.2.3A). A fala é institucional, os números, 

levantamentos, dados em geral são legítimos; a forma de saber revelada, ao contrário 

dos provocado pelos métodos próprios do funcionamento logos, aproxima a secretária 

dos alunos, indivíduos que precisam desenvolver estratégicas pragmáticas de 

sobrevivência diante dos problemas educacionais. 

O contraste é discursivamente enriquecedor ao cotejarmos as falas do ministro 

da Educação, Cristovam Buarque, e do deputado Alessandro Molon, oposicionista ao 

governo estadual. De maneira semelhante, por conta da autoridade a eles conferida, 

ainda que se expressem na primeira pessoa do singular, como no caso do ministro, a 

natureza do enunciado é institucional: Tenho que ver como isso foi possível e o que 

podemos fazer para superar o problema (idem). As falas oposicionistas ao governo 

estadual são apresentadas em conformidade com o funcionamento logos, demonstrando 

com dados comprováveis a pertinência da crítica feita. A do ministro, mesmo não 

contendo números ou estatísticas, pelo caráter institucional, pode ser interpretada como 

comprometida com os valores logos. O silêncio sobre o modo de superar o problema 

não dá margem para afirmarmos que tipo de saber deve mobilizar, mas a preocupação 

em averiguar como o problema se desenvolveu sugere uma postura influenciada por tal 

paradigma enunciativo. Apesar de crítico ao governo do estado do Rio de Janeiro, essa 

configuração discursiva é mais distante daquela dos indivíduos vítimas do problema do 

que a do governo estadual responsável, a princípio, pela situação caótica. 

Entre “as vítimas” e o poder instituído, estão os diretores de escolas, que 

precisam gerir de maneira concreta, prática e eficaz os desafios diários das unidades que 

gerenciam. Por um lado, são solidários aos alunos, por outro, comprometem-se com as 

determinações superiores, o que lhes garante um lugar híbrido, cuja postura ética é 

forjada no dilema. Do ponto de vista discursivo, sua fala também se mostra híbrida, 

apontando para a grande narrativa que os inscreve como gestores educacionais, mas 

também para suas pequenas histórias vividas que os marcam como cidadãos. A diretora 

que não se identifica, por exemplo, responde às instâncias superiores com espanto e 

com crítica, ou seja, reage emocionalmente. Já a fala do direto Eusébio Nunes é 
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revestida do caráter institucional, mas, assim como no caso dos alunos, restringe-se ao 

domínio do saber métis. Isso não o desqualifica como locutor, apenas sinaliza um lugar 

discursivo cabível diante das questões enfrentadas. O domínio logos não traria respostas 

eficazes para gestão eficiente daquilo enfrentado diariamente na escola. 

Perspectivas discordantes face ao problema de gestão em Educação no estado do 

Rio de Janeiro sinalizam uma cobertura da matéria que cerca múltiplas possibilidades de 

visão do problema, construindo o objeto enunciativo de maneira democrática. 

Independente de o jornal aderir ou não às críticas feitas ao governo do estado, a 

construção da matéria possibilitou flagrar uma discussão. As ações governamentais não 

foram apresentadas como definitivas, mas como um processo com acordos e 

desacordos. O jogo discursivo empreendido na abertura da série não a reveste de caráter 

definitivo como a última palavra na trama. A apresentação de uma discussão mostra o 

que há de processual no fato jornalístico e abre brecha para posicionamento diante dele. 

O envolvimento com o leitor, buscado pelo jornal principalmente por meio da 

identificação, no caso dessa série, envolve não apenas contemplação, mas postura ética. 

Discursivamente, o conjunto de reportagens Crise na Educação abre espaço para que o 

destinatário se coloque. 

Até aqui evidenciamos relações intersubjetivas bastante diferentes daquelas 

estabelecidas nas séries analisadas anteriormente. A articulação enunciativa que constrói 

o objeto enunciativo como também falante abre espaço para que o destinatário se 

posicione eticamente e não apenas se identifique. A série se apresenta como um espaço 

de diálogo, interação, e não como instrumento de consolidação de valores instituídos. 

Sem panfletagem ou adesão a um discurso de oposição, a reportagem consegue 

instaurar uma dimensão discursiva que valoriza a capacidade de ação dos sujeitos 

enunciativos. A postura ética editorial identificada na abertura da série é reafirmada 

com a manutenção desses movimentos enunciativo-discursivos descritos e com o 

desenvolvimento de outros, que passamos a descrever e analisar. 

No dia 26/08/2003, uma pequena coordenada intitulada Dia a Dia, localizada do 

lado direito da metade inferior da página, demonstra a postura discursiva que a série 

assume e a dimensão que instaura. 
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Figura 4.2.3C 

 

 

Nessa coordenada, a fotografia mostra a ministra do Meio Ambiente, Marina 

Silva, em visita à Escola Municipal Reverendo Martin Luther King. Diante de uma 

classe, a ministra posa para o retrato, capturado com câmera baixa. Ao fundo, estão os 

alunos da classe, aparentemente, envolvidos numa atividade de leitura. A cena, apesar 

de posada, mostra os alunos em atividade, e não em reivindicação. O domínio é 

municipal, não estadual, mas ainda se trata da esfera da Educação pública. Em meio aos 

percalços e problemas tratados na série, inclusive nessa mesma página, a discreta 

coordenada narra um dia alterado na rotina da escola, por causa do trabalho ali 

desenvolvido. O único depoimento registrado é o da ministra, mas pouco corrobora o 

projeto discursivo empreendido. A despeito da não apresentação de falas de professores 

e alunos nesse pequeno texto, a narração lhes dá voz discursiva ao descrever atividades 

do dia a dia escolar que culminaram a ilustre visita. 

De acordo com o a matéria, estudantes de 5ª à 8ª séries foram mobilizados em 

uma atividade pedagógica que envolvia ver um vídeo com discurso do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e com a ministra Marina Silva e redigir uma carta para a ministra. 
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Os detalhes pedagógicos foram omitidos, mas a valoração da atividade profissional é 

bem marcada. No exercício de atividades pertinentes ao desenvolvimento do 

conhecimento reconhecido pelo paradigma logos, a escola foi capaz de engajar seus 

alunos em verdadeiras práticas sociais que resultaram na interação privilegiada com a 

ministra. Sem grande destaque visual e textual, a coordenada constrói os profissionais 

do ensino e alunos como sujeitos falantes, atuantes, que participam do funcionamento 

cultural a despeito de todas as intempéries que afrontam a Educação pública. As 

personagens não são apresentadas individualmente, encerradas em suas pequenas 

narrativas, vítimas das circunstâncias, mas como uma instituição que gere seus conflitos 

e participa do cenário social no cumprimento de seu dever. 

A coordenada enriquece a série não pela apuração da visita, mas pela dimensão 

discursiva que corrobora ao narrar um evento bem sucedido em meio ao caos que vem 

descrevendo. Ressaltamos que essa não é a única instância de valoração das ações 

concretas daqueles que estão no plano dos diversos acontecimentos narrados. Nós a 

escolhemos dentre outras para ilustrar como a série refrata valores culturais. 

No dia 28/08/2003, quarto dia da série, evidenciamos claramente o alcance do 

projeto enunciativo-discursivo no desenho de um objeto falante multifacetado. Nesse 

capítulo, a reportagem retoma o assunto iniciado na abertura. Dentre as coordenadas, há 

inclusive uma que recupera visualmente a primeira página da série e resume a discussão 

daquele dia. O retorno ao assunto representa um movimento discursivo muito 

importante: a série inclui em seu desenvolvimento os desdobramentos do fato de que ela 

mesma trata. Como o título e subtítulo da principal mostram, a série toma como assunto 

as ações deflagradas após a reportagem de abertura. Vejamos o fragmento para 

analisarmos o que acontece discursivamente. 
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Figura 4.2.3D 

 

 

A reportagem principal traz dois grandes indícios da articulação discursiva da 

série que a torna bastante diferente das demais. Em primeiro lugar, como ressaltamos, 

incorpora ao seu desenvolvimento as consequências do que divulgam, de modo que a 

relevância do jornal é ratificada não apenas na vida real, mas no próprio fazer 

jornalístico da empresa. Outro fator também chama a atenção: a figura do governo é 

visualmente representada pelo retrato do secretário de Educação Média e Tecnológica 

do MEC, Antonio Ibañez. Que sentidos são produzidos a partir daí? 

O título e subtítulo principais denotam uma ação federal de controle em relação 

ao quadro estadual apresentado na abertura da série: MEC puxa orelha do estado; 

Ministério manda ofício à Secretaria de Educação exigindo solução para a falta de 

professores. Desrespeito ao cronograma também é criticado (cf. figura 4.2.3D). 

Estamos diante de uma interação intra-governamental, na qual o caráter agente e 

transformador da instância federal é marcada pela posição de sujeito da frase e pelos 

verbos de ação a ele vinculados: MEC puxa orelha e Ministério manda ofício (idem). o 
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retrato do representante do Ministério da Educação e Cultura apresenta o secretário 

segurando folhas de papel, como se as estivesse folheando. Entretanto, seu olhar se 

dirige para a câmera, que parece normal. Apesar de o enquadramento não mostrar 

claramente o ambiente que o cerca, Antonio Ibañez parece estar num gabinete, sentado 

à mesa. Sua fala institucional, seu traje e o gesto de folhear papéis permitem definir esse 

fotograma como um retrato ambiental. A legenda confirma: Antonio Ibañez, do 

Ministério da Educação, com ofício que enviou ao Governo estadual, cobrando 

explicações (cf. figura 4.2.3D – grifos do original). Não é um indivíduo que está 

capturado, mas um membro do governo no exercício de sua função. 

Abaixo da imagem do secretário, há uma coordenada intitulada Novo inquérito 

apura carência em escolas da Leopoldina. Pouco abaixo do centro geométrico da 

página, o trecho ocupa três colunas, sendo duas parcialmente preenchidas por outro 

elemento fotojornalístico. A câmera alta captura um grupo de jovens em uma 

manifestação, pelo informado na legenda, numa passeata: Alunos de quatro colégios 

fazem passeata contra falta de professores (cf. figura 4.2.3D – grifo do original). O 

grifo na legenda não é fortuito. A imagem não mostra alunos como indivíduos, mas 

como corpo discente agindo nessa condição. 

As quatro escolas mencionadas no texto verbal são: Clóvis Monteiro, Gomes 

Freire de Andrade, Olga Benário Prestes e Professor José de Souza Marques. Tratam-se 

das escolas estaduais mais carentes da região da Leopoldina, e a passeata incluiu um 

total de duzentos estudantes, ainda de acordo com a matéria. A abordagem dos alunos 

como corpo discente confere a eles condição discursiva de falante. Podem agir no plano 

da grande temporalidade onde as atitudes influenciam a realidade. Nessa sucinta 

coordenada, há apenas três depoimentos que ressaltamos no quadro abaixo: 

Quadro 4.2.3B 

Citação Crédito 
“Há desencontro de informações. A coordenadoria regional 
diz que está remanejando professores, e o sindicato acusa 
falta de profissionais” 

Promotora Érika Figueiredo 

“Precisei estudar sozinha e tive muita dificuldade. Sonho um 
dia em ter orgulho de passar para uma universidade pública. 
O governo não pode me privar disso” 

Aluna do 3º ano da Olga Benário 
Prestes, Carolina Bonfim Bela, 18 anos 

“O governo diz que está providenciando professores, mas é 
mentira. Precisamos de mais contratados” 

Diretora do Sepe, Vera Nepomuceno 
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Vemos a inserção de uma fala do domínio legal, outra da do sindicato de 

profissionais do ensino e uma de estudante. As falas da promotora e da diretora são 

marcadamente institucionais. A primeira se articula na não pessoalidade e revela o 

plano interacional em que se enquadra: ela dialoga com a coordenadoria regional e com 

o sindicato. Não se trata de uma conversa entre indivíduos, mas entre instituições e, por 

isso, tem circunscrição na grande temporalidade. A segunda se apresenta na primeira 

pessoa do plural, separando a função de locutora de sua individualidade, o que inscreve 

a personagem no plano da grande narrativa em que se desenvolve o fato reportado na 

série. Cada uma a seu modo desenha discursivamente a natureza não individual de seu 

dizer. 

A fala da aluna, apesar de inscrita na pequena temporalidade de sua história 

particular, tem função discursiva que não se limita à sua vida. Até o momento de 

inclusão desse depoimento, a reportagem já construíra um caráter institucional para os 

alunos das escolas públicas, de maneira que, a despeito da organização textual de uma 

pequena narrativa, o contexto discursivo lhe confere uma abrangência maior. A 

cobrança individual de Carolina Bela pode ter sido coligida para a reportagem, mas na 

condição de participante da passeata, sua reivindicação participa da cadeia comunicativa 

da grande temporalidade. Assim sendo, seu enunciado que circula em outra esfera 

configura uma citação na matéria jornalística e, nessa condição, resgata uma ação 

discursiva. 

Recolhemos da organização enunciativo-discursiva de Crise na Educação um 

fazer jornalístico diferente do que resgatamos nas outras duas séries. Dessa vez, as 

reportagens se desenvolvem numa trama intersubjetiva em que o enunciador deixa 

espaço para que o destinatário interaja ao se projetar nos fatos, e não apenas se 

identificar com personagens. Essa relação é possível porque o objeto da série é 

organizado como falado e também falante, de modo que verificamos uma interação de 

três sujeitos com voz que dá movimento à grande narrativa. A postura editorial se 

constrói nesse fazer jornalístico como de resistência (cf. capítulo 2), uma vez que abre 

espaço para expressão e ação discursiva de diferentes participantes do fato narrado e 

engloba na própria matéria as transformações sociais que decorrem. 

A premiação referenda essa construção discursiva como importante contribuição 

para o desenvolvimento humano, que é o grande foco do IAS. O exame da detalhada 
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apuração pode ser feito a partir das múltiplas perspectivas apresentadas, e o auxílio nas 

soluções de problemas sociais pode ser evidenciado na abertura de um importante 

espaço de interação e negociação que dá voz àqueles com menos visibilidade social. 

Ao se inscrever no concurso, a editoria de O DIA está valorando seu próprio 

trabalho e se identificando com aquilo que é valorado pelo IAS. Nessa interação, a 

postura auto-avaliativa está no fundamento do enunciado. O investimento em pessoal, 

pesquisa etc., que garante apuração profunda do fato e o acompanhamento das 

consequências disparadas pelo agir jornalístico, mostra o empenho da empresa em fazer 

jornalismo com seriedade, corroborando a identidade institucional que procuram. A 

obtenção do prêmio marca o importante gesto em direção ao alcance do objetivo 

institucional. 

Diante dos três atos editoriais analisados, verificamos uma tendência autoral 

multifacetada. Como entendemos a autoria como um organizador do enunciado, figura 

que não se confunde com a de locutor – sujeito enunciador marcado no enunciado –, 

não recuperamos o perfil de O Dia na trajetória de reconfiguração identitária a partir de 

um gesto solitário. A questão autoral não restrita à inscrição empíricas dos nomes dos 

profissionais engajados na produção das matérias mostra como os sentidos e discursos 

que o impresso coloca em circulação, mesmo no exercício de jornalismo sério, vão além 

do que qualquer abordagem da pretensa objetivação pode determinar. De fato, as 

assinaturas profissionais parecem figurar como elementos componentes na trama 

enunciativa na imprensa. No caso das séries investigadas, redatores e fotógrafos, por 

exemplo, são tão anônimos quanto as personagens apresentadas ao longo das 

reportagens. No contexto de premiação, ainda que seja ele – o profissional – a segurar o 

troféu, é a editoria que abraça aquela assinatura empírica e mobiliza relações 

discursivas. É dela, afinal, a condição de princípio organizador do enunciado. As 

situações de premiação povoam o projeto da empresa de maneira que flagramos, no 

conjunto delas, variadas disposições na gestão das tensões éticas jornalísticas. 

Com o Prêmio IBCCRIM de Jornalismo, O Dia conquistou reconhecimento de 

uma postura conservadora. A relação estabelecida com o objeto, reserva à figura do 

povo um lugar discursivo com abertura apenas para descrição da atual conjuntura. As 

inclusões verbo-visuais das personagens que representam a população os tomam como 

objeto apenas falado. As menções de suas falas permitem que digam o que vivenciam e 
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não favorecem um discurso de resistência. A incursão das “vítimas” do trabalho infantil 

se restringe ao plano narrativo da matéria, o que as confina em suas pequenas narrativas 

e não viabiliza agir na grande temporalidade. Ao poder público, em contrapartida, é 

dado espaço de expressão, e as fontes que o representam movimentam a dimensão 

demonstrativa do enunciado, garantindo oportunidade de ação na grande narrativa. 

A organização de uma série que mitiga a vez e a voz discursiva daqueles já 

marginalizados no plano de expressão social e que enfatiza a ação mantenedora do 

poder instituído constrói uma identidade institucional distintamente legitimadora. O tom 

irônico no final da série sugere uma provável não adesão irrestrita ao discurso 

hegemônico, podendo ser interpretado como um sinal de refração e não mera reflexão 

de valores vigentes. Não obstante, como a possível ironia não demonstra força de 

transformação social nem de mobilização, o fenômeno marca a singularidade autoral, 

mas não demove o caráter legitimador do agir discursivo. 

No Prêmio CNT de Jornalismo, a editoria também reafirma identidade 

legitimadora. Considerando o contexto da CNT, que representa transportadores (ou 

empresas transportadoras) e não trabalhadores do transporte, era previsível uma adesão 

a valores hegemônicos. A série empreende um destinatário impotente diante do 

problema de transporte, e isso o identifica discursivamente com a faceta apenas falado 

do objeto enunciativo – a população da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

O tratamento diferenciado dos elementos constituintes do objeto da série é 

marcado em Transporte preferido: os pés principalmente pela articulação dos planos 

narrativo e demonstrativo, como na série anterior. A individuação do povo coíbe sua 

participação na grande narrativa, e a institucionalização da fala governamental localiza 

o poder público na dimensão demonstrativa do fazer jornalístico, onde efetivamente são 

manifestos os atos e gestos influenciadores da grande temporalidade. Não recuperamos 

nenhum traço de crítica ou restrição por parte da editoria em relação aos sentidos que 

consolida, de maneira que identificamos um gesto de reflexão dos valores culturais. 

A conquista do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo marca uma 

configuração editorial diferente. Na série, o objeto não só fala como age e transforma a 

realidade social, movimentando a grande narrativa. A apuração detalhada e a escolha 

por registrar verbo-visualmente sujeitos falantes permite o tratamento do fato 
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jornalístico como algo processual e cuja mudança depende do diálogo entre os vários 

envolvidos. 

Vemos que a grande equipe que produziu a matéria consegue articular um 

enunciado eticamente comprometido em dar oportunidade de diálogo àqueles, em geral, 

excluídos dos espaços em que as grandes narrativas se desenvolvem e onde 

efetivamente se dão as confirmações e transformações sociais. Ao instaurar uma arena 

de sentidos em que os marginalizados discursivamente possam dizer o interdito pelo 

poder instituído, a editoria promove possibilidades mais justas de reconfiguração de 

valores. Sem panfletagem ou apelo a qualquer discurso autoritário, O Dia mostra como 

o exercício responsável torna possível dar movimento aos discursos fundadores da 

ordem social, desenhando uma identidade institucional de resistência. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta tese, discutimos, de um ponto de vista enunciativo-discursivo, a 

construção identitária do jornal O Dia em um momento do processo de reconfiguração 

de sua imagem institucional como empresa de informação séria, não sensacionalista. 

Com pouco mais de cinquenta anos, a editoria vem, desde os anos 1980, procurando 

redefinir sua inserção na esfera jornalística e obter o reconhecimento do público leitor e 

dos pares como um jornal popular, no sentido de ser dirigido para classes sociais menos 

favorecidas, e sério, ou seja, não sensacionalista, mas responsável e comprometido com 

o processo de apuração, pesquisa, redação e divulgação de fatos. O percurso editorial 

nessa direção envolveu mudanças técnicas de aparatos, maquinários etc. e também de 

recursos humanos. 

A investigação esbarrou em um ponto relacionado diretamente com nossa 

questão de pesquisa: a tensão entre ética jornalística e objetivação, especialmente no 

meio impresso. A contemporaneidade trouxe um grande desafio para o jornalismo 

impresso comprometido com a ética profissional, uma vez que múltiplos vetores de 

tensão se desenvolveram ao longo do estabelecimento da esfera jornalística no Brasil e 

no mundo. 

A imprensa sempre marcou e foi marcada por grandes acontecimentos 

históricos, como a queda da monarquia na França, as transformações políticas na 

Inglaterra etc. Para a compreensão de sua dimensão discursiva, o mais importante é o 

marco da periodicidade, no século XVII, quando a regularidade na circulação do jornal 

instituiu um contrato interacional entre editores, redatores, jornalistas e público-alvo, 

inaugurando uma referência na transformação das ideias de público e de privado. A 

imprensa trouxe para o plano público o que antes era reservado a câmaras privadas. 

Fazer política, administrar um reino, entre tantas outras atividades institucionais que 

operavam quase como segredo passaram a ser mediadas pela visibilidade de gestos, 

atitudes, escolhas. Estabelecida a periodicidade, a imprensa ganha força discursiva, 

tornando-se importante núcleo de construção e divulgação de sentidos e de 

conhecimento. 

A organização como esfera discursiva provocou a consolidação de uma ética 

própria que, de início, vinculava-se à adesão ou não ao discurso hegemônico e, depois, 
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articulou-se por meio do discurso de fatos, como se o jornalismo capturasse a realidade 

objetiva tal como é. Sem entrar na discussão acerca da pertinência ou não da noção de 

“realidade objetiva tal como é”, a estruturação da ética jornalística sobre o pilar da 

objetivação em detrimento da subjetivação atendia à demanda moderna por romper com 

laços e valores tradicionais e afirmar um funcionamento cultural centrado na verdade 

como aquilo que se opõe ao falso. A organização do discurso de fatos não foi fortuita; 

resultou de transformações na história da cultura ocidental. 

O avanço tecnológico que marcou o século XX permitiu acentuar o pretenso 

caráter objetivo e não subjetivo do fazer jornalístico, tendo a inclusão da fotografia 

junto com o texto verbal, na década de 1920, o principal marco do ideal que se 

construía. 

O discurso de fatos e a consolidação da objetivação como fundamento do 

jornalismo trouxe um grande desafio para a impressa, quando outros meios mais rápidos 

na divulgação de informação, como o rádio, a TV, a internet, provocaram mudanças na 

função desse veículo. Sem abrir mão do que já se afirmara como ética da esfera, o meio 

precisou construir um modo de gerir seu fazer jornalístico para não deixar de significar. 

Entendemos que a gestão implicou a organização das relações intersubjetivas 

estruturantes de qualquer manifestação linguístico-discursiva de maneira que, por um 

lado, garantisse o caráter objetivo característico do jornalismo e, por outro, atendesse ao 

contexto contemporâneo de demanda por uma assinatura autoral responsável. 

Para esta investigação, foi importante atentar especialmente para a realidade da 

imprensa nacional, que teve seu início em 1808. A vinda da família real favoreceu e 

viabilizou o desenvolvimento dos aparatos técnicos necessários para o estabelecimento 

da imprensa no Brasil. Criou-se, então, a Impressão Régia, que publicava a Gazeta do 

Rio de Janeiro. A despeito do nome do primeiro periódico editado no Brasil, a política 

monárquica não vislumbrava aqui uma nação. A Gazeta do Rio de Janeiro se ocupava, 

basicamente, do funcionamento europeu. 

No mesmo ano, entretanto, Hipólito da Costa edita um jornal efetivamente 

brasileiro em Londres. Como a proposta fugia à subserviência aos interesses da Coroa e 

buscava tematizar o contexto brasileiro, o Correio Braziliense não poderia ser 

referendado pela Impressão Régia. Principalmente por isso, reconhecemos nesse 

periódico um caráter notadamente nacionalista, cuja oposição à monarquia não apenas 
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marcou, mas ajudou a construir a história brasileira. A imprensa nacional nasceu, então, 

dessa tensão de ideais, ideias e discursos. 

Daí por diante, a esfera jornalística foi transformando o contexto social 

brasileiro e sendo por ele transformada. Apesar de a influência da imprensa na história 

do Brasil escapar do escopo desta tese, consideramo-na peça fundamental na construção 

da República, abolição dos escravos, mudança da maioridade, entre tantos outros temas. 

Isso porque os impasses políticos que se restringiam aos gabinetes e recantos palacianos 

passaram a habitar o jornal, que circulava entre o povo, trazendo a discussão político-

administrativa para os leigos. A imprensa instaurou novas possibilidades de interação, 

criou verdadeiros eventos de letramento, no qual analfabetos ouviam a leitura do jornal 

e discutiam questões brasileiras, provocou mudanças comportamentais na sociedade, 

entre tantas outras transformações sociais. 

O jornal ganhou sentido cultural a ponto de provocar o Imperador a baixar um 

decreto em 1823 para cercear as possibilidades de ação discursiva dos periódicos. 

Mesmo de caráter coibitivo, o que podemos considerar como primeira Lei de Imprensa 

no Brasil trouxe importante marco para a esfera jornalística: a discussão em torno da 

responsabilidade. É fato que o Imperador visava controlar o meio de comunicação, mas 

os desdobramentos de seu ato atingiram dimensões bem mais amplas, embora também 

sutis. Legislar sobre a liberdade de imprensa conferiu visibilidade àqueles que nela 

trabalhavam e implicou o reconhecimento de atividades específicas. Imprimir deixou de 

ser um gesto clandestino e amador e começou a figurar como nicho de trabalho 

especializado. 

O tempo passou, novos periódicos surgiram, de maneira mais ou menos 

efêmera, mas a esfera se consolidava e continuava influenciando e sendo influenciada 

pela história brasileira, e as reformulações legais continuaram pontuando seu 

crescimento. A primeira versão da Lei de Imprensa no período republicano guardava 

um tom otimista, embora pouco depois, em virtude da preocupação com a manutenção 

do instituído, fosse também assumir reformulações mais rígidas e coibentes. Até bem 

recentemente, as alterações na Lei sinalizaram os avanços e recuos políticos, mas 

sempre contribuíram para o fortalecimento de um espaço de construção de sentidos e de 

conhecimento, porque referendavam atividades profissionais ao buscar responsáveis 

pelo impresso. 
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O crescimento da visão profissional culminou, em 1985, na criação de um 

Código de Ética dos Jornalistas que, apesar de não ter valor penal ou civil, confirmou 

valores simbólicos que organizaram mais solidamente uma classe de profissionais. O 

que até então era tácito passou a ser patente, e o Jornalismo, com ou sem diploma, 

figurou marcadamente como profissão. 

Todavia, o exercício da nova atividade profissional não se deu de maneira 

autônoma. Principalmente a partir da segunda metade do século XX, o estabelecimento 

de empresas de informação sobrepôs à prática profissional as amarras mercadológicas. 

Fora do funcionamento corporativo empresarial, pouco espaço há para fazer jornalismo. 

Recuperamos desse cenário histórico, basicamente três vetores de tensão ética: o 

legal, o profissional e o empresarial. Ao lermos um jornal, uma revista, quando estamos 

diante de uma notícia, reportagem ou entrevista, vemos um enunciado articulado entre, 

no mínimo, esses três pontos de tensão, cuja gestão aponta para uma noção de autoria 

que escapa do plano empírico de assinatura. 

Independente da percepção autoral, o jornalismo ganha notoriedade como arena 

discursiva, e instituições alheias à esfera começam a compor a cultura organizacional do 

jornal por meio de prêmios especializados. Por volta de meados do século passado, a 

Petrolífera Esso deu início a um projeto de incentivo à imprensa no Brasil com a criação 

do Prêmio Esso de Reportagem, hoje Prêmio Esso de Jornalismo, com diversas 

categorias. Atualmente são inúmeros concursos que oferecem certificados, prêmios, 

troféus, distinções, menções honrosas, o que permite identificar, no cenário 

contemporâneo, a ideia de premiação como uma instituição dentro do jornal. Vamos um 

pouco além. A partir do momento que prêmios e distinções figuram como reguladores 

das relações entre empresas de informação e entre editorias e público, verificamos que a 

premiação se institucionalizou na própria esfera, e o fazer jornalístico não pode ser 

indiferente a ela. 

É nesse amplo palco que se insere a editoria O Dia, cuja busca por 

transformação identitária investigamos. Escolhemos o contexto de premiação por 

entender que a interação travada ali implica auto-reconhecimento do trabalho 

jornalístico manifesto na inscrição de dada matéria e referenda de outrem confirmada na 

premiação dessa mesma matéria. O concurso e a premiação configuram um diálogo 

inter-institucional no qual o fazer jornalístico é tomado como objeto e, por isso, 
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consistem de lugar privilegiado para recuperar gestos de editorias em favor da 

construção do que considera e é considerado jornalismo responsável. 

Daí levantamos a pergunta que orientou a investigação: como, de uma 

perspectiva ética, os processos de subjetivação são articulados em três séries de 

reportagens premiadas do jornal O Dia nesse percurso editorial de mudança identitária? 

Entendo que a indagação tange a atividade jornalística a partir de uma 

concepção ampliada da situação de trabalho que envolve tanto o que se prescreve para o 

fazer profissional quanto o realizar propriamente dito, desdobramos o percurso de 

investigação e análise em duas etapas para chegarmos a uma resposta quanto ao 

posicionamento ideológico institucional referendado nas premiações que selecionamos. 

A abordagem histórico-discursiva da Lei de Imprensa no Brasil, do Código de 

Ética dos Jornalistas, do manual de redação da editoria de O Dia e do regulamento dos 

concursos nos deu um panorama do eixo prescritivo das situações recortadas para a 

pesquisa. A análise de cada um desses documentos mostrou que a prescrição jornalística 

não se limita a formas linguístico-textuais normativas, mas constrói-se discursivamente 

na interação flagrada nos movimentos enunciativos que cada texto aqui trabalhado 

representa. A análise mostrou também como a esfera se estrutura numa arena de disputa 

e tensões éticas. Dessa maneira, respondemos à primeira etapa que propusemos 

investigar, reconhecendo, na prescrição jornalística, mais precisamente das séries 

selecionadas como corpus, um espaço de fronteiras éticas: legal, profissional e 

empresarial. Nessa teia de tensões, há pouco reconhecimento da natureza discursiva de 

autoria. Mesmo assim, verificamos que os variados concursos instauram diferentes 

possibilidades de gestão ética para uma mesma editoria, de maneira que uma mesma 

assinatura editorial pode estabelecer relações intersubjetivas bastante distintas. 

O Prêmio IBCCRIM, o Prêmio CNT e o Grande Prêmio Ayrton Senna de 

Jornalismo referendam o sucesso de O Dia e demonstram a capacidade de adaptação 

discursiva do jornal. Nesta briga, o menor sai ferido e Transporte preferido: os pés 

apontam para construção identitária conservadora. As relações entre locutor e 

destinatário empreendem um objeto enunciativo sem possibilidade de ação discursiva. 

O tratamento diferenciado de elementos componentes do objeto ratifica a dimensão 

falante do poder instituído e mitiga a expressão do povo a partir de uma construção de 
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objeto apenas falado. Desse modo, as séries configuram espaço de reflexão e 

consolidação de valores vigentes. 

A série Crise na Educação, diferentemente, se organiza em uma interação 

ternária em que locutor, destinatário e objeto têm espaço para manifestação discursiva, 

fazendo do conjunto de reportagens uma arena de negociação de sentidos e construção 

de conhecimento. Esse caráter é reforçado ao inserir no desenvolvimento da própria 

série os desdobramentos do fato reportado deflagrados pelo que veicularam. Dessa vez, 

o material funciona como instrumento para transformação social, não apenas refletindo, 

mas também refratando valores culturais. 

A resposta à segunda etapa de pesquisa e análise permite chegar à interpretação 

da postura ética e posicionamento ideológico na reconfiguração identitária institucional. 

No plano do fazer jornalístico, ou seja, na relação com o Outro, a editoria não abriu mão 

do comprometimento com o funcionamento cultural logos, primando pela articulação 

enunciativo-discursiva demonstrativa. Os enunciados são orientados pelo discurso de 

fatos, que traduz a valoração moderna do senso de verdade como o que é oposto ao 

falso. Isso pode ser evidenciado na preocupação com o trabalho de pesquisa, apuração e 

apresentação de dados estatísticos, levantamentos etc. que sustentam a reportagem. 

Nesse nível, o jornal atende às demandas éticas da esfera com responsabilidade. 

Quanto à dimensão interacional dialogal, isto é, aquela que se atualiza na relação 

com o outro, o jornal demonstra tendência à adesão ao funcionamento métis ao se 

adaptar e readaptar discursivamente, não mantendo uma configuração estável. Sem 

romper com a ética da esfera, ora se propõe a reafirmar valores culturais, ora se articula 

como arena de transformação social e resistência. Verificamos uma polimorfia 

discursiva típica da contemporaneidade. Esse comportamento próprio do paradigma 

métis, que estima o saber pragmático e que não exclui, mas também não pressupõe o 

discurso, favorece um mesmo participante jogar diferentes jogos, sem manutenção e 

estabilidade em sua forma de agir. O que se mantém estável é o comprometimento com 

o objetivo. No caso investigado nesta tese, a busca por referenda de seriedade é bem 

sucedida, e o meio utilizado por O Dia para atingir o alvo foi a mudança de 

configuração discursiva em função do contexto enunciativo. Nesse nível, não 

identificamos um acabamento ético editorial. 
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Para os estudos da linguagem, esta tese mostra a produtividade da noção 

bakhtiniana de objeto na compreensão dos processos subjetivação na linguagem, uma 

vez que, nessa teoria, mesmo o objeto é parte de uma instância relacional ternária, que 

envolve, além do objeto, um locutor e um destinatário. Dessa perspectiva, as relações 

intersubjetivas são essenciais e fundadoras do acontecimento linguístico-enunciativo e 

condição para movimentar a cadeia comunicativa discursiva que define a existência 

humana. Vale ressaltar que essa concepção tem dupla contribuição. Por um lado, 

favorece o conhecimento de fenômenos estruturantes daquilo que nos cerca. 

Conhecemos um pouco do funcionamento jornalístico na contemporaneidade, o que tem 

valor para o desenvolvimento do campo da Comunicação Social. Por outro, a 

experiência singular de trilhar o caminho orientado pelo objeto provoca 

amadurecimento teórico-metodológico. 

A conversa com o objeto permitiu-nos demonstrar que o que está em jogo no 

jornalismo, em especial no meio impresso, não são as atividades empíricas de 

indivíduos imbricados e implicados na produção e circulação dos jornais. Aqueles que 

trabalham nas empresas de informações certamente são cerceados pelos conflitos de que 

tratamos nesta tese. Porém, apontamos que a questão autoral na imprensa escapa esse 

plano do indivíduo profissional/funcionário. O documento que chega ao público leitor, 

bem como o documento que é submetido a concurso e avaliado por uma banca 

específica, não é a reunião de fragmentos de ações, mas um ato institucional assinado 

por uma editoria que, por sua vez, mobilizou inúmeros outros atos de profissionais. 

Como o que faz valer a edição é a referenda de uma editoria – explicitada na logomarca 

impressa em cada página – podemos afirmar que a gestão das tensões éticas inerentes à 

esfera e ao fazer jornalísticos confere acabamento identitário e status autoral à editoria. 

Desse modo, é correto e responsável afirmar que os processos de subjetivação 

estruturam até mesmo fenômenos discursivos orientados pela e para a objetivação, 

como no caso do jornalismo. A ausência de “álibi” não deixa escapar a responsabilidade 

do agir atualizado no enunciado seja ele qual for. 

Não obstante, verificamos nesta investigação também os conflitos que valores 

contemporâneos têm deflagrado. Numa esfera marcadamente moderna como a 

jornalística, ficam patentes os embates que o “avanço” pós-moderno provoca. Apesar de 

não romper com o senso de verdade como fato verificável empiricamente, a fluidez 
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identitária institucional que evidenciamos mostra como o fazer jornalístico tem sido 

influenciado pela fragmentação pós-moderna, colocando em xeque, inclusive, a noção 

de ética. O que é feito dela – da ética – se um mesmo autor assume discursivamente 

posturas antagônicas no fio de suas ações institucionais? Que rumo tomará as noções de 

seriedade e responsabilidade jornalísticas se consagrada a polimorfia como padrão 

enunciativo estruturante do funcionamento cultural? 

Este trabalho aponta também para a natureza inter-semiótica do fenômeno 

discursivo. A construção do objeto desta pesquisa e o diálogo com ele se localizam na 

dimensão discursiva, que mobiliza diferentes materialidades, no caso do jornalismo 

impresso, materialidade verbo-visual. Não há, de um lado, a imagem e, de outro, o 

elemento verbal. O produto jornalístico é um ato ético, no caso daquilo tratado nesta 

tese, ato ético institucional que faz valer uma posição autoral construída no jogo inter-

semiótico verbo-visual. Como demonstramos na análise das reportagens premiadas, 

mobilizando formas verbo-visuais, a editoria constrói sentidos que refletem e refratam o 

drama cultural. 

Os resultados a que chegamos nesta tese mostram parte dos valores que têm 

movido o jornalismo impresso e uma maneira pragmática de lidar com o desafio do 

meio na contemporaneidade. Ao analisarmos enunciados jornalísticos por intermédio 

das lentes teóricas dialógicas, trazemos para o plano do posto o que pode estar apenas 

pressuposto ou até mesmo subentendido. Ao fazermos isso, como defende Voloshinov 

(1926/1976), colocamos em xeque o estabilizado e temos a chance de provocar 

transformações. Assim, esperamos ter oferecido espaço para assimilação, reorganização 

e reacentuação de sentidos no que diz respeito ao fazer jornalístico na imprensa. 

Do ponto de vista metodológico, pudemos vivenciar um percurso marcadamente 

histórico. Essa experiência permitiu construir um caminho de investigação que parte de 

categorias enunciativo-discursivas sem determinar as formas por meio das quais tais 

categorias se atualizam. Isso impeliu a abordagem do objeto como uma entidade que 

fala e que interage com o pesquisador. 

O percurso investigativo demonstra que aquilo que podemos denominar Análise 

Dialógica do Discurso tem método e não é refratário às abordagens epistemológicas das 

quais difere. A interação teórica com a filosofia contemporânea e a linguística 

enunciativa benvenesteana, por exemplo, evidencia um diálogo que implica reação à 
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palavra do outro, e não negação. Sem enveredarmos em uma discussão estritamente 

teórico-filosófica nem nos comprometermos com os métodos’ disponíveis e pertinentes 

aos estudos enunciativos de orientação estruturalista, mobilizamos o construto teórico 

de “sujeitos enunciativos” como categorias de análise histórico-discursiva para 

identificar, descrever e interpretar o fenômeno da linguagem em curso. 

O tratamento discursivo responsável e criterioso dos conflitos jornalísticos 

discutidos nesta tese mostra o caráter operacional, embora não determinante, dos 

conceitos mobilizantes da teoria. Ao descrever e analisar os movimentos da editoria em 

diferentes concursos e ao identificar a fluidez polimórfica da postura editorial, 

demonstramos que, na prática, a teoria não é outra. Certamente os aportes teóricos 

funcionam como filtro, mas o que nos propomos a conhecer cientificamente é resultado 

da inter-ação com o objeto entretecida no fazer da pesquisa, incluindo aí o trabalho de 

campo e o processo de redação do texto que dá acabamento à investigação. 

A sala de aula foi o início da inquietação que motivou o desenvolvimento da 

pesquisa aqui apresentada como tese. Acreditamos que a conclusão desta etapa de 

estudo configure uma resposta responsável àqueles embates. Dizemos, então, que a 

objetivação jornalística é o resultado do modo de gerir tensões éticas que não só 

atravessam como organizam o trabalho do profissional e, por isso, alia-se à 

subjetivação. É uma aliança responsável, isto é, uma aliança que resulta não de uma 

oposição monologizante, mas de uma tensão dinâmica que não permite a isenção do 

sujeito. A linguagem não é livre de ideologia, e o agir no mundo não pode ser subtraído 

responsabilidade. 

Pessoalmente, acreditamos ter atingido um pouco mais do que nosso objetivo de 

pesquisa propunha. Compreendemos que os processos de subjetivação que estruturam 

enunciados jornalísticos da editoria O Dia premiados em diferentes concursos 

especializados são articulados de maneira a manter o comprometimento ético com a 

esfera jornalística e, simultaneamente, abrem mão de uma única postura ética 

discursiva, revelando adesão ao princípio da polimorfia como valor da prática 

empresarial. Até aí, cumprimos aquilo cercado pelo objetivo de pesquisa. No trajeto até 

essa resposta, porém, vivenciamos uma interação singular com o objeto que deu sentido 

à arquitetônica teórica que nos abraçou. Essa conquista mostra a força discursiva do 

objeto e não poderia estar predeterminada na investigação. 
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ANEXO I 
 

 

Instituição Premiadora Prêmio (detalhamento) Ano 
Petrolífera Esso Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa 1988 
Petrolífera Esso Prêmio Esso Regional Sudeste, com a reportagem Greve 

em Volta Redonda 
1989 

Petrolífera Esso Prêmio Esso Regional Sudeste, com a série - Fome na 

Baixada 
1991 

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

 
 
Prêmio Herzog de Melhor Reportagem- Pelotão de 

Assassinos (Grupos de Extermínio) (04.07 a 11.07.1993); 
repórter João Antônio  

 
 
 
 
1993 

Petrolífera Esso Prêmio Esso Região Sudeste; 

Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio SIP - Harmodio Arias; 
 

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

 
 
 
Prêmio Vladmir Herzog com série de reportagens Os 162 

da Polícia, sobre pessoas desaparecidas nas mãos da 
polícia, de João Barros 

Petrolífera Esso Prêmio Esso Nacional Fotografia, pela Exposição 

Macabra na Oeste. 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

 
 
 
Prêmio Wladimir Herzog de Melhor Reportagem Ciúme, 

Paixão e Morte e Foto 

Society of Newspaper Design 
(SND) 

Prêmio Malofiej - internacional de infografia – projeto 
mais inovador 

 
 
 
 
 
 
 
 
1996 

Petrolífera Esso Prêmio Esso série de reportagens Infância contra o Crime 
(21.03.1997) 
Prêmio de excelência para o caderno das olimpíadas Society of Newspaper Design 

(SND) Prêmio de excelência para a foto de Léo Corrêa Exposição 

Macabra na Zona Oeste. 

 
 
1997 

Prêmio Esso Nacional de Fotografia pela foto Em pé de 

Guerra 
 
Petrolífera Esso 
 Prêmio Esso de Criação Gráfica pela série Infância 

Perdida (20 a 30. 09.1998) 
Sindicato dos Jornalistas  

 
 
 
 
 



Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

 
 
Prêmio Wladimir Herzog de Melhor Reportagem Ciúme, 

Paixão e Morte e Foto 

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

 
 
 
 
Prêmio Wladimir Herzog; 

Grande Prêmio Líbero Badaró; Não informado pela editoria 
Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo Impresso; 

Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio Jornalismo em Profundidade pela série Morte em 

Nome da Lei (20 a 28.07.1997) de João Antônio Barros 
Não informado pela editoria Prêmio Fiat Allis de Jornalismo Econômico pela série de 

reportagens Dona Olinda  
Instituto Ayrton Senna (IAS) Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo na categoria Veículo 

Destaque em Educação pela coleção de matérias 
publicadas no Caderno de Educação 

 
 
Society For News Design 

Prêmio de Excelência pela infografia de Ary Moraes e 
André Barroso no trabalho Acidente com o Ônibus do 

Flamengo e a de Ary Moraes, André Barroso e Cláudio 
Roberto no trabalho Acidente com Van na Linha Vermelha 

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

 
Prêmio Vladmir Herzog de Direitos Humanos e Anistia 
Internacional na categoria de arte pelo conjunto de três 
ilustrações. Nas charges premiadas, o autor faz alusão à 
declaração do presidente Fernando Henique que chamou 
aposentados de vagabudos e à morte de menores em duas 
chacinas e à fuga de menores de uma casa de detenção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998 

 
Petrolífera Esso 

Prêmio Esso Regional Sudeste, ao repórter João Antônio 
Barros; 
Prêmio Esso de Criação Gráfica, ambos pela série de 
reportagens O Preço da Liberdade (29.08 a 05.09.1999) 

Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio de Direitos Humanos pela série de reportagens 
Infância Perdida ( 20 a 30.09.1998) 

Society of Newspaper Design 
(SND) 

Award of Excellence 

 
 
EMBRATEL 

1º Prêmio Imprensa Embratel para a repórter Nice de Paula 
pela matéria publicada em 28.07.1998, que traça um 
quadro das telecomunicações no Brasil. (Caderno Especial 
- Privatização). Matéria da entrega do prêmio publicada 
em 29.01.1999) 

Arfoc-Rio com apoio da Suderj Concurso de Jornalismo. Vencedores: Marcelo Régua e 
Sebastião Marinho pela reportagem sobre o Campeonato 

 
 
 
 
1999 



Estadual (09.07.1999) 
 
Ministério da Previdência 

2º Prêmio de Previdência Social de Jornalismo, com a 
cartilha Novas Regras da Aposentadoria (05.12.1999) 

 
 
 
 
 
 
Society of Newspaper Design 
(SND) 

Três Awards of Excellence: 
Três páginas foram premiadas em categorias diferentes: 

a) a primeira delas, Página Especial de Noticiário 
Local, continha a reportagem A tribo que invadiu 

a Lapa, sobre o renascimento do bairro como 
ponto de agito na cidade; 

b) a segunda, Cobertura Diária de Noticiário Local, 
apresentava a matéria Medo volta à rota do 

Fokker, sobre o acidente da TAM ocorrido no 
início do ano anterior; 

c) a terceira, O sagrado, foi contracapa de caderno 
sobre os 2 mil anos do cristianismo. 

Não informado pela editoria Prêmio Líberó Badaró de Jornalismo Impresso a João 
Antônio Barros, com a reportagem O Preço da Liberdade 

e a Aroeira, na Categoria Cartum, com Mister M vira 

Antônio Carlos Magalhães 
Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio Jornalismo em Profundidade para a série O Preço 

da Liberdade, de João Antônio Barros (29.08 a 
05.09.1998) 

 
Confederação Nacional de 
Transportes (CNT) 

Prêmio CNT Melhor Matéria do Ano com a série de 
reportagens Transporte Ilegal, publicada em novembro de 
1999, denunciando a máfia de policiais que controla as 
vans e Kombis (21 a 24.11.1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 

 
 
Society for News Design –
(SND) 

Awards of Excellence de Criação Gráfica pela Capa do 
Basta! (07.07.2000), quando a população foi às ruas, com 
velas nas mãos, pedir o fim da violência e da impunidade e 
pela Página com a certidão de óbito de Policiais Militares 
assassinados (05.12.2000), criada por Sidinei Nunes. 

 
Grupo Nordeste 

Prêmio Revele as Belezas de sua Cidade – Primeiro lugar 
para Paulo Alvadia pela Imagem do Cristo refletida no 
instrumento de um componente da Banda do Corpo de 
Bombeiros. (06.06.2001) 
Prêmio Opinião - Campanha do Dia contra a Violência, 
iniciada com o caderno Basta! Vencedores: Cláudia Maria, 
Daniella Sholl, Fábio Varsano, Mirtes Guimarães, 
Marcello Gazzaneo e Sílvia Salek. (07.07.2000) 

 
 
 
Sociedade Interamericana de 
Imprensa Menção Honrosa na Categoria Direitos Humanos e Serviço 

à Comunidade pela Reportagem Tortura e Morte no Morro 

do Adeus - Repórteres: Cláudia Maria, Marcello Gazzaneo, 
Mirtes Guimarães, Lúcio Natalício, Sérgio Ramalho, Sílvia 
Salek e Paulo Maurício. 

 
EMBRATEL 

Prêmio Embratel de Jornalismo da Região Sudeste pela 
reportagem Os Homens de Ouro nos Anos de Chumbo - 
Repórter João Antônio Barros (de 18/03/01 até 22/03/01) 

Associação Brasileira de 
Supermercados 

Prêmio Abras de Imprensa com a Reportagem O império 

do Consumidor (17.09.2000) de Solange Bagdadi 

 
 
 
 
 
 
 
 
2001 

Award of Excellence na categoria Local News Page 
Design com a página No Coração do Redentor 
(07/10/2001) 

 
Society for News Design (SND) 
- NY 

Award of Excellence na categoria Others News Page 
Design com a página Sedução Intima (Caderno D) 

Universidade de Navarra 
Espanha 

Malofiej Awards – Medalha de Bronze com a página Para 

o Seu Governo, sobre pesquisa para a eleição estadual, de 
André Provedel 

 
 
 
 
 
 
 
 



Não informado pela editoria Menção Honrosa do Prêmio Andifes de Jornalismo 2001 
pelo conjunto de reportagens: a série Alunos Desmaiam de 

Fome, de Nádima Bomfim, e matérias da editoria de 
Educação de Márcio Maturana, Eduardo Sodré e Valéria 
Maniero 

Não informado pela editoria Quinto Prêmio Racine 2002 – Categoria Melhor Trabalho 
Jornalísitico para a série Crise na Saúde: Hospitais Pedem 

Socorro (abril de 2001), das jornalistas Patrícia Melo e 
Souza e Rachel Vita 

Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio 2002 – categoria Periodismo en Profundidade 
Sérgio Ramalho pela série Mercado Negro da Infância 

(04.03 a 08.03.2001) 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

24 Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos: 
 
Categoria jornal, com a reportagem Quando a Vida tem 

Preço, (18.08.2002) de Sérgio Ramalho; 
 
Categoria Fotografia, menção honrosa para Nilton 
Claudino pela foto Mira da Lei 

 
 
 
Confederação Nacional de 
Transportes 

Prêmio CNT – categoria Mídia Impressa: 
 
1 lugar: Carmélio Dias com a reportagem Freada Brusca 

na Verdade (20.10.2002 - suítes: 21, 22, 23, 24.10.2002);  
 
2ºlugar:Patrícia Melo e Souza com a reportagem Falha no 

Ultraleve de Herbert; 
 
Categoria Fotografia 4 ºlugar: Alexandre Brum com a foto 
Terror Perde Carona 

Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Rio Grande do 
Sul (OAB-RS), Associação dos 
Repórteres Fotográficos e 
Cinematográficos do Rio Grande 
do Sul (Arfoc-RS) e o 
Movimento de Justiça e Direitos 
Humanos (MJDH) 

 
XIX Prêmio Direitos Humanos em Jornalismo -- Sérgio 
Ramalho - Categoria Reportagem, com a série Morto sob 

Custódia da Polícia Federal, em que retrata a tortura e 
morte do auxiliar de cozinha Antônio Gonçalves de Abreu 

 
Petrolífera Esso 

Prêmio Esso - Categoria Reportagem Nacional - Morto sob 

Custódia da Polícia Federal, do jornalista Sérgio 
Ramalho. (11.09.2002 - primeira matéria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Society For News Design (SND) 

Cinco Prêmios de Execelência da 24ª edição do concurso:  
 
1 - Prefeitura Metralhada, de Sérgio Costa, André 
Hippertt, Alexandre Freeland e Nel Figueiredo, com fotos 
de Severino Silva e Paulo Alvadia (25.06.2002); 
 
2- O Sobe e Desce dos cariocas no Campeonato 

Brasileiro, de Sérgio Costa, André Hippert, Ana Miguez, 
Alexandre Freeland e Nel Figueiredo. Foto Márcio 
Mercante (18.11.2002); 
 
3 - A Tragédia das Chuvas em Angra dos Reis, de Sérgio 
Costa, André Hippertt, Ana Miguez, Alexandre Freeland e 
Nel Figueiredo. Foto Ernesto Carriço (10.12.2002); 

 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 - UTI do Amor, de Luísa Bousada e André Hippertt  
(23.06.2002); 
 
5 - Fim das Buscas em Angra - Criação de André Hippertt 
e Luiz Berri com fotos de Léo Corrêa (12.12.2002). 

Movimento Rio de Combate ao 
Crime (MOVRIO) e Central 
Disque-Denúncia 

Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo para o 
repórter Sérgio Ramalho com a série Flagelo das drogas 

de Norte a Sul (de 07 a 09.04.2002) 
Columbia University's School of 
Journalism 

Prêmio Maria Moors Cabot pelo conjunto de matérias do 
repórter especial João Antônio Barros 

 
 
Associação Mundial de Jornais 
(WAN), com sede em Paris 

Moção Especial do Júri do Prêmio Mundial de Jovens 
Leitores pela série Infância Cidadã -- Crianças Exigem 
Seus Direitos, um trabalho conjunto das editorias Geral e 
Interior, dos repórteres Fabrício Marta, Patrícia Melo e 
Souza, Simone Noronha, Nádima Bomfim, Juliana 
Fernandes e Francisco Édson Alves. Projeto gráfico de 
André Hippertt, com edição de Marita Boos, Elaine 
Gaglianone e Luiz Berri. 

 
 
FIRJAN 

4 Prêmio Sistema Firjan de Jornalismo Econômico - 
Categoria Melhor Reportagem Fotográfica para Antonio 
Cruz, da sucursal deCampos, com a foto O Mar também 

Fica Negro, retratando o desastre ambiental no encontro 
do rio Muriaé com o Paraíba do Sul, no Norte 
Fluminenese, resultado da contaminação de produtos 
químicos que vazaram da Indústria Cataguazes de Papel, 
MG. (04.04.2003) 

Movimento pela Ética Na 
Política de Volta Redonda 

Certificado de Relevantes Serviços à Cidadania pela 
Reportagem Receita para Ganhar as Eleições 
(22.08.2002) do repórter Francisco Édson Alves 

Não informado pela editoria Prêmio Comunique-se de Jornalismo, São Paulo, de 
melhor jornalista de Economia para o jornalista Luís 
Nassif, que assina a coluna Painel de Controle do DIA 

Agência de Notícias dos Direitos 
da Infância (Andi) 

Título de Jornalista Amigo da Criança para o repórter 
fotográfico do DIA Severino Silva 

Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais 

Segundo lugar da 8ª edição do Prêmio Abrelpe de 
reportagem, com a série O novo ciclo do lixo, em seis 
capítulos, dos repórteres Élcio Braga, Fabrício Marta, 
Isabela Kopke, Marcos Galvão, Melissa Ribeiro, Patrícia 
Melo e Souza e Pedro Motta Lima 

Não informado pela editoria Segundo lugar no Prêmio Unisys de Jornalismo com a 
reportagem Quadro-Negro Digital, de Karina Bottino. A 
matéria mostra como são usados computadores na 
alfabetização de jovens e adultos em São Gonçalo 

Ordem dos Advogados do Brasil 
seccional do Rio Grande do Sul 
(OAB-RS) e pela Associação 
dos Repórteres Fotográficos e 
Cinematográficos dp RS (Arfoc-
RS) 

Bicampeão do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. O 
jornal ganha a 20ª edição da competição com a série 
Segunda Sem Lei, da repórter Márcia Brasil; 
 
Homenagem pelo conjunto de reportagens na linha de 
defesa dos direitos humanos e da cidadania e pela 
qualidade do material submetido ao júri. 

Não informado pela editoria Prêmio Fiat Allis de Excelência Jornalística, na categoria 
Jornal, pela reportagem O Menor dos Trabalhos, do editor 
de Economia, Alex Campos, e das repórteres Ana Maria 
Pessoa e Luciene Braga. A série também finalista do 
Prêmio Embratel 

Petrolífera Esso Prêmio Esso de Jornalismo, categoria Sudeste, com a série 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2003] 



de reportagens Crime sobre Rodas, dos repórteres 
Bartolomeu Brito, João Antônio Barros e Márcia Brasil. 

Fundação Educacional e Cultural 
de Nova Iguaçu (Fenig) 

Troféu Dedé Portela pela cobertura do Carnaval de Nova 
Iguaçu 

UK section of Amnesty 
International 

Prêmio Global de Direitos Humanos Anistia Internacional 
com a série Escravos do Século 21 (começou em 
16/11/2003), sobre exploração do trabalho escravo no país. 

Central Disque-Denúncia e do 
Movimento Rio de Combate ao 
Crime 

Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo pela 
reportagem Segunda Sem Lei,  da jornalista Márcia Brasil, 
que revelou o drama do taxista Sílvio Manoel Fernandes, 
73 anos, torturado e morto por traficantes durante tumultos 
de rua em fevereiro do ano passado. 

Instituto Ayrton Senna Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, na categoria 
jornal, com a série Crise na Educação, de Karina Bottino, 
com colaboração de Marcelo Remígio e Viviane Barreto. 
As reportagens vitoriosas mostraram o caos no ensino 
público na rede estadual e denunciaram o novo conceito 
nos históricos escolares: S/P, de “Sem Professor”. (24.08, 
de 26 a 29.08.2003 e 31.08.2003). 

Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP) 

Prêmio anual na categoria cobertura noticiosa com a 
reportagem Segunda Sem Lei, da jornalista Márcia Brasil. 

Associação Mundial de Jornais 
(WAN – World Association of 
Newspapers) 

Menção honrosa pela série Infância que ensina e pela 
reportagem O filme da vida deles conferida pelo júri do 
Prêmio Mundial Jovem Leitor, que foi criado para 
incentivar a formação de novos leitores e o papel do jornal 
na Educação. Os repórteres responsáveis pelas reportagens 
foram Karina Bottino, Fabrício Marta, Francisco Édson 
Alves, Juliana Fernandes, Nádima Bomfim e Taís Gaspar e 
Flávia Motta. 
Prêmio IBCCRIM de Jornalismo, nas categorias Prêmio 
Especial e Prêmio Jornalismo Impresso, pela série Nesta 

briga, o menor sai ferido de Marcelo Remígio. 

Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais (IBCCRIM) 

Menção honrosa pelas séries Expulsos de Casa pelo 

Tráfico, de Priscylla Almawy, e Infância que ensina, de 
Fabrício Marta, Francisco Édson Alves, Juliana Fernandes, 
Karina Bottino, Nádima Bomfim e Taís Gaspar 

EMBRATEL em parceria com 
Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Município do 
Rio 

6º Prêmio Imprensa Embratel, na categoria Melhor 
Reportagem na Região Sudeste, com a série Filhos da 

Violência, de Priscylla Almawy (publicada dias 
20.07.2003 ;17.08.2003; 29.08.2003; 05.10.2003; 
08.02.2004); 
Menção honrosa pela série Idade Não é Crime, de Luciene 
Braga e equipe, da editoria de Economia (matérias 
publicadas dias 05.11.2003; 06.11.2003; 07.11.2003; 
08.11.2003; 11.11.2003; 12.11.2003; 13.11.2003; 
14.11.2003; 15.11.2003; 16.11.2003; 18.11.2003; 
19.11.2003; 21.11.2003; 22.11.2003; 23.11.2003; 
25.11.2003) 

Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip) 

Primeiro Prêmio Abecip de Jornalismo, na categoria 
Sistema Financeiro de Habitação, pela matéria Bancos 

facilitam casa própria (04.07.2004), de Christiane Campos 
e outras reportagens inscritas: 25.01.2004 (duas); 
25.04.2004; 09.05.2004; 06.06.2004. 

Confederação Nacional de 
Transportes 

Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2004, com a série 
Transporte Preferido: os pés, da repórter Viviane Barreto, 
com colaboração de Élcio Braga, Hélvio Lessa, Vanessa 
Assenof e Marcelo Remígio. (publicada dias 03.08; 04.08; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 



08.08; 09.08/2004) 
Movimento de Justiça e Direitos 
Humanos e pela Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional 
Rio Grande do Sul 

Prêmio Direitos Humanos Jornalismo com a série Ataque a 

helicóptero: reação, fuga e execução, das repórteres 
Adriana Cruz, Márcia Brasil e Priscylla Almawy 
(publicada a partir do dia 28 de setembro); 
 
Terceiro lugar na categoria Meio Ambiente com a matéria 
Aqui Jaz uma Praia, de Fabrício Marta (12 matérias 
publicadas partir de 12 de junho); 
 
Menção honrosa pela série Escravos do século 21, de 
Raphael Gomide. 

Associação Brasileira de 
Empresas de Limpeza Urbana e 
Resíduos Especiais 

9º Prêmio Abrelpe com a série Aqui jaz uma praia, de 
Fabrício Marta. 

Case New Holland (CNH) 12º Prêmio CNH de Jornalismo Econômico, na categoria 
Especial Finanças com a reportagem Como ganhar comos 

juros, do repórter Lúcio Santos (publicada 19.09.2004) 
Petrolífera Esso Prêmio Esso de Fotografia, com a foto Ataque a 

helicóptero reação, fuga e execução, uma seqüência de 
imagens publicadas dia 28.09, tiradas de helicóptero da 
Polícia Civil, que registra os momentos em que dois 
rapazes são mantidos sob a mira de armas por policiais, 
pouco antes de aparecerem mortos e sendo carregados 
pelas escadarias do Morro da Providência 

Society For News Design (SND) 26ª edição do Prêmio da Society For News Design (SND), 
nas categorias Redesign, pelo Guia Show & Lazer, de 
André Hippertt, Luisa Bousada, Carlos Mancuso, 
Alessandro Matheus, André Gomes e Cláudia Cecília, e o 
Breaking Newstopic, pela capa do DIA, de Luisa Bousada 
e João Pedroso, sobre a morte de Christopher Reeve, 
Super-Homem do cinema 

Nações Unidas pelo Meio 
Ambiente 

Prêmio Unep - Executive Director’s Special Prize ao 
repórter fotográfico Paulo Alvadia, pela foto do dia 
10/08/2004, que mostra a luta dos bombeiros tentando 
salvar uma baleia Jubarte encalhada na Praia do Forte 
Imbiuí, em Jurujuba, Niterói. 

Central Disque-Denúncia e 
Movimento Rio de Combate ao 
Crime 

Prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo pela série 
reportagens Confidencial Forças Armadas, de Sérgio 
Ramalho 

Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais no Estado de São 
Paulo, Federação Nacional dos 
Jornalistas, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Comissão de Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (seção SP) e Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de 
São Paulo 

XXVII Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos na categoria Fotografia pela foto Dia de 

tiros, morte e terror, do repórter-fotográfico Ernesto 
Carriço, tirada durante cobertura de guerra entre traficantes 
e policiais no Complexo da Maré. 

Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip) 

Prêmio de veículo que mais se destacou na cobertura do 
crédito imobiliário; 
 
Segundo lugar na categoria Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), com a Incentivo para Casa Própria, de 
Cristiane Campos. 

Movimento de Justiça e Direitos XXII Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na categoria 
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Humanos e Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional 
Rio Grande do Sul (OAB-RS) 

Fotografia pela foto Guerra na Rocinha - Que futuro é 

esse?, do repórter-fotográfico Carlo Wrede, feita durante 
operação da polícia na Favela da Rocinha, em 27 de junho; 
 
Segundo lugar na categoria Reportagem, com a série 
Chacina da Baixada, do jornalista Sérgio Ramalho e 
equipe; 
 
Menção honrosa na categoria Reportagem por Retrato da 

Tragédia Social Brasileira, de Bruno Menezes, Maria Inez 
Magalhães e Roberta Fortuna. 

EMBRATEL 7º Prêmio Imprensa Embratel na categoria Nacional 
Reportagem Fotográfica, com Execução no Morro da 

Providência, de Carlos Moraes. 
Petrolífera Esso Prêmio Esso de Jornalismo 2005, Categoria Regional 

Sudeste com a série Chacina da Baixada, do jornalista 
Sérgio Ramalho e equipe. 

Conselho Regional de Economia 1º lugar do II Prêmio Corecon-RJ de Jornalismo 
Econômico, com a série Depois da greve, a via-crúcis, de 
Mônica Pereira ,Djalma Oliveira e Luciene Braga. 

 


